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Sunet
• Amplificare bas: Bass Boost analogic, Bass reflex
• Optimizare bas
• Răspuns în frecvenţă: 50 - 20.000 Hz
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Putere muzicală: 50 W
• Putere de ieșire (RMS): Per satelit: 5 W; 

Subwoofer: 15 W
• Controlul volumului: Control analogic al 

volumului
• Cabluri: Cabluri fixe

Boxe
• Tweeter CD
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer de 2,5"
• Driver subwoofer: 5 1/4"
• Controlul nivelului basului: La subwoofer

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Alimentare: CA 220V 50Hz

Comoditate
• Indicator alimentare
• Telecomandă: Controlul volumului

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Albastru

Conţinut ambalaj
• Subwoofer
• Număr de sateliţi: 2
• Cablu de semnal stereo de 3,5 mm: Fix
• Ghid de instalare rapidă
• Telecomandă: Cu fir
• Card de garanţie

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210005128
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932042
• Greutate brută: 4,2 kg
• Înălţime: 251 mm
• Lungime: 346 mm
• Lăţime: 306 mm
• Cantitate: 1
• Greutate proprie: 0,5 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948890
• Greutate brută: 13,6 kg
• Lungime: 1070 mm
• Lăţime: 326 mm
• Înălţime: 271 mm
• 12NC: 908210005128
• Greutate proprie: 1 kg
•
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