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Portatif Hoparlör Sistemi

SBP1100ND

Taşınabilir
Bu kullanışlı, güçlü ve küçük hoparlörlerle müziğinizi paylaşın ve arkadaşlarınızı eğlendirin.
Tak ve kullan özelliği sayesinde MP3, CD çalar ve dizüstü bilgisayarınızla her yerde
kullanabilirsiniz.
Her zaman yola çıkmaya hazır
• Tüm portatif müzik cihazlarıyla tak ve çalıştır uyumlu
• Daha fazla rahatlık için pil gerektirmemektedir
Mükemmel müzik keyfi için
• Bas borusu, düşük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar
• Hoparlörler ayrı yerleştirildiğinde geniş stereo ses alanı.
• Ultra gerçekçi ses için güçlü hoparlör sürücüleri
Müziğinizi her yerde paylaşın
• Cebinizde ya da çantanızda taşımanız için küçük ve hafif
• Tüm portatif eğlence ekipmanıyla evrensel kullanım
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Portatif Hoparlör Sistemi
Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

Ambalaj Verileri

• 12NC: 908210009125
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98391 4
• Brüt ağırlık: 3,000 kg

•
•
•
•

Yükseklik: 10 mm
Uzunluk: 30 mm
Dara ağırlığı: 2,000 kg
Genişlik: 20 mm

Tak ve çalıştır hoparlörler
'Tak ve çalıştır' özelliği, hoparlörlerin jak kullanarak
kulaklık taktığınız şekilde bağlanmasına olanak
sağlayarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

•

Pil gerektirmez
Daha fazla rahatlık sağlama amacıyla bu portatif
hoparlörler pil gerektirmemektedir. Portatif müzik çaların
çıkış sinyalinden enerji alırlar.
Bas Borusu
Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı
sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler ve
dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.
Geniş stereo ses alanı
Bu portatif hoparlörler, birbirlerinden ayrı
yerleştirildiklerinde doğal stereo ses alanı oluşturur ve bu
da, her müzik enstrümanının farklı bir fiziki alanda
bulunduğu etkisi yaratır. Bu etki daha gerçekçi ve daha
keyif vericidir.
Güçlü hoparlör sürücüleri
Güçlü hoparlör sürücüleri ultra gerçekçi bir ses yaratarak
sizi tamamen oyunun içine çeker.
Küçük ve hafif
O kadar ince ve hafiftir ki, yanınızda olduğunu güçlükle
fark edeceksiniz. Cebinize ya da çantanıza koyun ve her
yere götürün.
Portatif ekipman için
Tüm portatif eğlence ekipmanıyla evrensel kullanım.
Sadece 3,5mm fişi kullanarak bağlayın.
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