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Gyerünk, kezdődik a buli!

Mi vagyunk a tökéletes megoldás a zene-, beszéd- és más hangfelvételek életre keltéséhez. Elegendő 

mindössze csak notebookhoz, számítógéphez vagy MP3 lejátszóhoz csatlakoztatni minket, és a 

dinamikus mélyhang és a torzításmentes hangzás akár 60 W kimeneti teljesítmény mellett is tisztán 

szólaltatja meg zenei és más hangfelvételeit.

A hallgatás öröme
• Éles és tiszta énekhang
• 60 W kimeneti teljesítmény
• A hangmélység azt az érzetet kelti, mintha a hangszerek messzebbről szólnának
• Torzítatlan hangzás maximális teljesítmény mellett
• Kiváló dinamikus mélyhang

Igazán egyszerű
• Többféle kábelhosszúság
• Kényelmes vezetékes hangerőszabályzás

Bármilyen médiával boldogulunk
• Zene, játékok, filmek és online videók
• MAC- és PC-kompatibilis



 60 W kimeneti teljesítmény

A kiváló, 60 W kimeneti teljesítményre képes 
dinamikus mélyhang nagy hangerő mellett is 
maximális és torzításmentes mélyhang-kiemelést 
biztosít, alacsony hangerőnél pedig megőrzi az alsó 
mélyhangokat. Így a teljesítmény a beállított 
hangerőtől függetlenül is optimális.

Zene, játékok, filmek és videók

A tökéletes társ notebookjához és netbookjához, 
hogy nagyszerű hangminőségben játszhasson le 
multimédiás zenét és videókat.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

17,2 x 24,1 x 23,9 cm
• Tömeg: 3,36 kg

Hangszórók
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Szatellithangszóró meghajtók: 2,5"
• Mélynyomó meghajtó: 5"
• Mélyhangszint-szabályzó: Mélynyomón

Hangzás
• Javított mélyhangzás: Bass reflex
• Mélyhang-optimalizálás
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Zenei teljesítmény: 60 W
• Kimeneti teljesítmény (RMS): Műholdvevőnként: 9 

W; mélynyomó: 12 W

Tápellátás
• Táplálás LED indikátora: Kék

Kényelem
• Távvezérlő: Vezetékes hangerőszabályzás

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió 

(3,5 mm-es csatlakozó)

• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Csomag tartalma
• Mélynyomó
• Gyors telepítési útmutató
• Távvezérlő: Vezetékes
• 3,5 mm-es sztereó vonalkábel: Rögzített
• Szatellithangszórók száma: 2

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

28,7 x 31,7 x 27,9 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Bruttó tömeg: 4,75 kg
• Nettó tömeg: 4,06 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
• Táratömeg: 0,69 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 49183 3
• Bruttó tömeg: 10,163 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33,1 x 29,5 x 58,8 cm
• Nettó tömeg: 8,12 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Táratömeg: 2,043 kg
•
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