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Звук
• Подобрение на басите: Аналогово усилване на 

басите, Бас-рефлекс
• Честотен обхват: 55 - 20 000 Hz
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 

екраниран LSB
• Музикална мощност: 70 W
• Изходна мощност (RMS): На сателитна 

тонколона: по 4,5 W ; събуфър: 12,5 W
• Регулиране на силата на звука: Аналогов 

регулатор за сила на звука

Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 

екраниран LSB
• Мембрана на събуфъра: 5 1/4"
• Говорители на сателитите: 2"
• Управление на нивото на басите: На събуфъра
• Бутон за включване/изключване на 

захранването: На събуфъра

Възможности за свързване
• Аудио вход за данни: 3 жака х 3,5 мм
• Дължина на кабела: 2 x 5 м и 3 x 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Мощност: AC 220V 50Hz

Удобство
• Индикатор за захранване
• Дистанционно управление: Регулиране на 

силата на звука

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: С

иньо

Съдържание на опаковката
• Събуфър
• Брой сателити: 5
• 3,5 мм стерео линеен кабел
• Ръководство за бързо инсталиране
• Дистанционно управление: Кабелен
• Гаранционна карта

Данни за опаковката
• 12NC: 908210005822
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924771
• Бруто тегло: 6,0 кг
• Височина: 282 мм
• Дължина: 311 мм
• Ширина: 297 мм
• Количество: 1
• Тегло с опаковката: 0,9 кг

Външен кашон
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948852
• Тегло с опаковката: 1,8 кг
• Бруто тегло: 19,8 кг
• Дължина: 580 мм
• Ширина: 610 мм
• Височина: 331 мм
• 12NC: 908210005822
•

Мултимедийни тонколони 5.1
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