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Sunet
• Amplificator: Amplificator clasa AB
• Gamă de frecvenţe: 70 Hz - 22 kHz
• Tip: sistem 2.0, 2 tweetere + 2 difuzoare de medii
• Tip magnet: Neodim
• Putere de ieșire: 2 x 7 W
• Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB

Conectivitate
• Intrare linie-in: 3,5 mm
• Conector andocare: mufă tată cu 30 de pini
• Port IR: IrDA

Comoditate
• Telecomandă: Telecomandă IR cu 5 taste
• Indicator alimentare

Accesorii
• Adaptor CA/CC: Da (AY4121)
• Cabluri: Cablu de intrare (AY3923)

• Telecomandă: IR, 5 taste (AY5504)
• Ghid de iniţiere rapidă
• Certificat de garanţie

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Alimentare
• Sursă de alimentare principală: 100 - 240 V, 50/60 

Hz
• Tip adaptor: Comutare la modul alimentare cu 

energie
• Comutare Pornit/Oprit
• Consum : 43 W
• Consum în stare de repaus: 0,5 W
• LED indicator funcţionare: Albastru

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 300 x 90 x 142 mm
• Greutate produs (g): 1,2 k
•
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