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Φορητό
∆ιασκεδάστε τους φίλους σας µοιραζόµενοι τη µουσική σας µε αυτά τα εύχρηστα, ισχυρά
και µικρού µεγέθους ηχεία. Πάρτε τα παντού µαζί σας για να τα συνδέσετε άµεσα σε
συσκευή αναπαραγωγής MP3, σε συσκευή αναπαραγωγής CD ή σε φορητό υπολογιστή.
Πάντα έτοιµο
• Plug & play µε όλες τις µουσικές φορητές συσκευές
• Για µεγαλύτερη ευκολία, δεν απαιτούνται µπαταρίες
Για εξαιρετική µουσική απόλαυση
• Οδηγός µπάσων που αναδεικνύει τα χαµηλά µπάσα για καθαρό, ρεαλιστικό ήχο
• Ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου όταν τα ηχεία τοποθετούνται ξεχωριστά.
• Ισχυροί οδηγοί ηχείων για εξαιρετικά ρεαλιστικό ήχο
Μοιραστείτε τη µουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
• Μικρό και ελαφρύ για µεταφορά στην τσέπη ή την τσάντα σας
• Γενική χρήση µε όλους τους τύπους φορητού εξοπλισµού ψυχαγωγίας
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Φορητό σύστηµα ηχείων
Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

∆εδοµένα συσκευασίας

• 12NC: 908210009125
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98391 4
• Μικτό βάρος: 3,000 κ.

•
•
•
•

Ύψος: 10 χιλ.
Μήκος: 30 χιλ.
Καθαρό απόβαρο: 2,000 κ.
Πλάτος: 20 χιλ.

Ηχεία plug & play
Με τη λειτουργία 'plug & play' εξοικονοµείτε χρόνο,
αφού συνδέετε απλά τα ηχεία στο φορητό audio player
όπως θα συνδέατε τα ακουστικά, µε το βύσµα υποδοχής.

•

∆εν απαιτούνται µπαταρίες
Για µεγαλύτερη ευκολία, δεν απαιτούνται µπαταρίες στα
φορητά ηχεία. Η τροφοδοσία τους γίνεται µέσω του
σήµατος εξόδου του φορητού audio player.
Οδηγός µπάσων
Χάρη σε µια δίοδο αέρα µε συντονισµένη ακουστική που
ενισχύει τις συχνότητες των µπάσων, µπορείτε να
απολαύσετε εκπληκτικά ρεαλιστικό ήχο.
Ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου
Αυτά τα φορητά ηχεία δηµιουργούν φυσικό
στερεοφωνικό πεδίο ήχου όταν τοποθετούνται
ξεχωριστά, δηµιουργώντας την εντύπωση ότι κάθε
µουσικό όργανο καταλαµβάνει διαφορετικό φυσικό χώρο.
Το αποτέλεσµα είναι πιο ρεαλιστικό και απολαυστικό.
Ισχυροί οδηγοί ηχείων
Οι ισχυροί οδηγοί ηχείων δηµιουργούν εξαιρετικά
ρεαλιστικό ήχο, βυθίζοντάς σας πλήρως στο παιχνίδι.
Λεπτό και ελαφρύ
Τόσο µικρό και ελαφρύ που θα ξεχνάτε ότι το έχετε µαζί
σας. Πάρτε το µαζί σας παντού.
Για φορητό εξοπλισµό
Γενική χρήση µε όλους τους τύπους φορητού εξοπλισµού
ψυχαγωγίας. Σύνδεση µε βύσµα 3,5mm.
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