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MMS321
Flott lyd og stil

Kraftige basstrykkdrivere
MMS 321 gir kvalitet fra alle hold, fra Mylar-diskanthøyttalerne til de kraftige 
basstrykkdriverne. Du får subwoofer-lyd fra bare to høyttalere, med eksklusivt utseende 
i ytelsesforbedrende rustfritt stål.

Maksimal bassytelse
• Kraftige basstrykkdrivere
• Dynamisk bassforsterkning – hør den dype, fyldige bassen

Koble til alt utstyret
• Perfekt for MP3, PC, TV, CD med mer

Lydsensasjon for multimedia
• Diskanthøyttalere laget av Mylar-materiale for høydefinisjonslyd
• Aluminiumdrivere med sterke neodymmagneter

Moderne design
• Design og fot i rustfritt stål – høy ytelse med stil
 



 Kraftige basstrykkdrivere
Den unike utformingen gir deg en virtuell 
subwoofer-opplevelse fra bare to kompakte 
høyttalere. Subwooferen er tilpasset og integrert i 
høyttalerne.

Dynamisk bassforsterking

Nyskapende teknologi gir utrolig kraftig bass fra 
kompakte høyttalere. Dynamisk bassforsterkning 
understreker bassen i musikken enten volumet er 
lavt eller høyt – med ett knappetrykk!

Perfekt for MP3, PC, TV med mer
Koble høyttalerne til alt utstyret. En flott måte å lytte 
til MP3-spiller, PC, TV, CD, DVD og alt 
multimediemateriale på.

Mylar-diskanthøyttalere
Det unike Mylar-materialet i dome 
diskanthøyttalerne med dobbel form sikrer utrolig 
lyddefinisjon. Musikken lever og filmlyden er som 
den skal være, siden hele spekteret av høye 
frekvenser gjengis perfekt.

Aluminiumdrivere
Disse aluminiumdriverne har sterke 
neodymmagneter. Materialer med høy kvalitet og 
optimalisert design sikrer ensartet ytelse på tvers av 
hele lydspekteret

Design og fot i rustfritt stål
Det stilige kabinettet og foten på høyttalerne er laget 
av rustfritt stål for å gi lengre holdbarhet og økt 
visuell ytelse på produktet. En stilig måte å forbedre 
lydgjengivelsen i høyttalerne på.
MMS321/00

Høydepunkter
• Taravekt: 0,9 kg
•

Lyd
• Frekvensområde: 50–20 000 Hz
• Musikkeffekt: 80 W
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 20 W
• Volumkontroll: Analog volumkontroll
• Ledninger: Faste ledninger
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), 

Diskantforsterking
• Bassoptimalisering
• Bassforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler

Høyttalere
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
• Neodymmagnetsystem
• Aluminiumsmembran
• CD-diskanthøyttaler
• Mylar-dome
• 2x 50 mm woofer: Aluminium

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,8 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon

Strøm
• LED-indikator for strøm: Blå

Innhold i esken
• Antall satellitter: 2
• Forsterker
• 3,5 mm stereolinjekabel
• Hurtiginstallasjonsveiledning

Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
• Bruttovekt: 3,5 kg
• Lengde: 326 mm
• Bredde: 176 mm
• Høyde: 309 mm
• 12NC: 908210004468
• Taravekt: 0,5 kg

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
• Antall: 2
• Lengde: 369 mm
• Bredde: 346 mm
• Høyde: 329 mm
• 12NC: 908210004468
• Bruttovekt: 8,54 kg
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