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Говорете с нас

Говорете с нас! Идеални сме за SkypeTM с вградения си микрофон! Ние сме малки и 
можете да ни защипете на екрана или да стоим отделно. С USB кабела за захранване 
и възпроизвеждане можем да ви изненадаме с ясния си звук, където и да отидете!

Говорете с мен
• Вграден микрофон без ехо
• Идеални сме за Skype

Вземете ме навсякъде
• Закачете ни, но можем да стоим и отделно
• Ние сме идеални приятели за вашия лаптоп
• Ние сме малки, но звукът ни е силен

Наистина лесно
• Приложена е и чанта за носене
• Леки и преносими
• Без нужда от батерия или адаптер
• USB куплунг за захранване и възпроизвеждане
• Работим с Mac и PC



 USB куплунг за захранване и 
възпроизвеждане

С удобството на Plug and Play, USB кабелът влиза 
директно в произволен USB порт и преносимият 
ви компютър разпознава автоматично уреда като 
USB външна памет със сменяем носител.

Идеални сме за Skype
Тези идеални за Skype тонколони с вграден 
микрофон ви позволяват да се радвате на 
свободата да не слагате слушалки за оптимално 
използване на Skype със свободни ръце. Няма 
нужда от батерия или адаптер. Просто поставете 
единичния USB кабел директно в произволен 
USB порт и компютърът ви разпознава 
автоматично уреда като USB външна памет със 
сменяем носител. Има съвместимост както с Mac, 
така и с персонален компютър (PC).
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Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Възможности за свързване
• USB: USB 2.0
• Микрофон: Вграден микрофон

Удобство
• Приложена чантичка за носене
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Операционна система на PC: Windows 98 SE ME 

2000 XP Vista или по-нова версия, MAC OS X 
или по-нова версия

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

6,8 x 20,9 x 18 см
• Бруто тегло: 0,446 кг
• Нето тегло: 0,3 кг
• Тегло с опаковката: 0,146 кг
• EAN: 87 12581 43129 7
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
• Брой сателити: 2

Външен кашон
• Бруто тегло: 10,704 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 45 x 40,8 x 44 см
• Нето тегло: 7,2 кг
• Тегло с опаковката: 3,504 кг
• EAN: 87 12581 43130 3
• Брой потребителски опаковки: 24
•
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