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Zvuk
• Zdokonalenie basov: Analógový Bass Boost, Bass 

reflex, Pásmo priepustnosti
• Frekvenčná odozva: 55 - 20 000 Hz
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky 

chránené LSB
• Hudobný výkon: 44 W
• Výstupný výkon (RMS): Na satelit: 5 W ; 

hlbokotónový reproduktor: 12 W
• Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie 

hlasitosti
• Káble: Fixné káble

Reproduktory
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky 

chránené LSB
• Budiče satelitného reproduktora: 2,5" basový 

reproduktor
• Ovládač subwoofera: 5 1/4"
• Ovládač úrovne basov: Na hlbokotónovom 

reproduktore

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup pre údaje: Stereo zvuk (3,5 mm 

konektor) 1x
• Dĺžka kábla: 1,6 m
• Napájanie: AC 220 V 50 Hz

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor zapnutého stavu
• Diaľkové ovládanie: Ovlád. hlasitosti

Napájanie
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Obsah balenia
• Subwoofer
• Počet satelitných reproduktorov: 2
• Rýchla inštalačná príručka
• Diaľkové ovládanie: Káblové
• Záručný list

Údaje o balení
• 12 NC: 908210005531
• EAN/UPC/GTIN: 8710895919388
• Hmotnosť brutto: 5.2 kg
• Výška: 348 mm
• Dĺžka: 284 mm
• Šírka: 215 mm
• Množstvo: 1
• Hmotnosť obalu: 0.8 kg

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895921305
• Hmotnosť brutto: 22 kg
• Dĺžka: 583 mm
• Šírka: 445 mm
• Výška: 372 mm
• 12 NC: 908210005531
• Hmotnosť obalu: 1,2 kg
•
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