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Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Moc: 220 V AC, 50 Hz

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: Głośnik 

niskotonowy 2,5"

Zawartość opakowania
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm: Stały
• Liczba głośników satelitarnych: 2

• Instrukcja szybkiej instalacji
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)

Moc
• Wskaźnik LED zasilania: Zielony

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Analogowe 

wzmocnienie tonów niskich, System Bass Reflex
• Pasmo przenoszenia: 35 – 20k Hz
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Moc muzyczna: 24 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja 

głośności
• Moc wyjściowa (RMS): Głośniki satelitarne: 2 x 

3,5 W; subwoofer 5,6 W
• Przewody: Przewody stałe
•
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