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Pequenos e leves
Delicie os seus amigos partilhando a sua música com estes altifalantes práticos, potentes 
e compactos. Leve-os para todo o lado, para os ligar ao seu leitor de MP3 ou de CD, ou 
ao seu computador portátil.

Para um prazer musical sem limites
• Diafragmas potentes nos altifalantes para um som ultra realista
• O tubo de graves realça os tons baixos, para um som nítido e realístico
• Amplo ambiente estéreo com os altifalantes afastados.

Partilhe a sua música em qualquer sítio
• Pequeno e leve para transportar no bolso ou no saco
• Utilização universal com todos os equipamentos de entretenimento portáteis

Sempre pronto a partir
• Não necessitam de pilhas, para maior conveniência
• Plug & play com todos os dispositivos musicais portáteis
 



 Potentes diafragmas dos altifalantes
Os potentes diafragmas dos altifalantes produzem 
um som ultra-realista, mergulhando-o por completo 
no jogo.

Tubo de Graves
Graças a um canal de ar acusticamente afinado, que 
intensifica as notas graves, desfrutará de um realismo 
fantástico e de uma experiência de audição 
verdadeiramente envolvente.

Amplo ambiente estéreo
Estes altifalantes portáteis criam um ambiente 
estéreo natural quando afastados, dando a impressão 
que cada instrumento musical ocupa um espaço 
físico diferente. O efeito é mais realista e mais 
agradável.

Compacto e leve

Pequeno e leve, nem dá por ele. Coloque-o no bolso 
ou saco e leve-o para qualquer lugar.

Para equipamento portátil
Utilização universal com todos os equipamentos de 
entretenimento portáteis. Basta ligá-lo com a ficha 
de 3,5 mm.

Não necessitam de pilhas
Para maior conveniência, não são necessárias pilhas 
para estes altifalantes portáteis. Funcionam através 
do sinal de saída do leitor de áudio portátil.

Altifalantes Plug & Play
A funcionalidade 'plug & play' poupa-lhe tempo 
porque basta ligar os altifalantes ao leitor áudio 
portátil, tal como faria normalmente para ligar os 
auscultadores, utilizando a ficha respectiva.
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Som
• Frequência de resposta: 100 - 18.000 Hz
• Impedância: 8 ohm
• Classificação de Energia RMS: 2 x 1W
• Diâmetro do altifalante: 50 mm

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio

Comodidade
• Tempo de funcionamento: Não necessita de pilhas

Acessórios
• Transformador CA/CC: Não

Potência
• Tipo de adaptador: N/A
• Voltagem da bateria: 0 V
• Número de pilhas: 0

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,6 x 17,7 x 10 cm
• Peso bruto: ,415 kg
• Peso líquido: .31 kg
• Tara: 0,105 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 12,192 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Peso líquido: 7.44 kg
• Tara: 4,752 kg

Embalagem Interior
• Peso bruto: 2,783 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Peso líquido: 1,86 kg
• Tara: ,923 kg
•
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