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κός ήχος από ηχεία βολικού µεγέθους

ς τρόπος απόλαυσης στερεοφωνικού ήχου µε τις εφαρµογές PC για µουσική, 

ι πολυµέσα είναι µέσω της προσθήκης του βολικού µεγέθους συστήµατος ηχείων 

lse MMS121 µε απίστευτη απόδοση µπάσων σε σχέση µε το µέγεθός του0ς.

ύστε πραγµατικά πολυµέσα
ατό µε µουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet
λη σύνδεση είτε µε επιτραπέζιο είτε µε φορητό υπολογιστή

τε κάθε λεπτοµέρεια
ηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά µπάσα
µική ενίσχυση µπάσων για πλούσια µπάσα

ο στο χρήση
έσεις µε ετικέτα και χρωµατική κωδικοποίηση για άµεση εφαρµογή

δοχή ακουστικών για καλύτερη προσωπική µουσική απόλαυση
νητική θωράκιση που αποτρέπει την παραµόρφωση της οθόνης υπολογιστή
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Ήχος
• Βελτίωση µπάσων: Ενίσχυση µπάσων
• Συχνότητα απόκρισης: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Ισχύς: 3 W
• Ισχύς (RMS): 2 x 0,75W
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισµένο LSB

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Ρεύµα: Ενσωµατωµένος µετασχηµατιστής

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας

Περιεχόµενο συσκευασίας
• Αριθµός δορυφόρων: 2
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Μικτό βάρος: 1,08 κ.
• Ύψος: 180 χιλ.
• Μήκος: 200 χιλ.
• Πλάτος: 115 χιλ.
• Ποσότητα: 1
• Καθαρό απόβαρο: 0.12 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Καθαρό απόβαρο: 0.76 κ.
• Μικτό βάρος: 9.4 κ.
• Μήκος: 415 χιλ.
• Πλάτος: 250 χιλ.
• Ύψος: 380 χιλ.
• 12NC: 908210004672
•
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