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Využijte nás k chatování

Využijte nás k chatování! Díky vestavěnému mikrofonu jsme perfektní pro SkypeTM! Jsme 
kompaktní a lze nás připnout na obrazovku, nebo můžeme stát samostatně. Disponujeme USB 
kabelem pro napájení a přehrávání. Nechte se překvapit čistotou našeho zvuku, ať jste kdekoli!

Využijte mne k chatování
• Vestavěný mikrofon bez ozvěny
• Jsme ideální pro použití s aplikací Skype

Vezměte mne kamkoli
• Připevněte nás, nebo můžeme stát samostatně
• Jsme skvělými přáteli pro váš notebook
• Jsme malé, ale výkonné

Skutečně jednoduché
• Praktické pouzdro
• Lehké a přenosné
• Nepotřebujete baterie ani adaptér
• Konektor USB pro napájení a přehrávání
• Můžete nás použít s počítačem MAC i běžným počítačem



 Konektor USB pro napájení a přehrávání

Díky pohodlnosti funkce plug-and-play se zapojí 
kabel USB přímo do portu rozhraní USB a váš 
notebook jej rozpozná jako přenosné velkokapacitní 
paměťové zařízení USB.

Jsme ideální pro použití s aplikací Skype
Díky vestavěnému mikrofonu jsou tyto 
reproduktory ideální pro použití s aplikací Skype, 
neboť předcházejí opotřebení sluchátek a výsledkem 
je dokonalý zážitek z používání aplikace Skype 
v režimu handsfree. Není potřeba baterie ani 
adaptér, stačí zapojit kabel USB přímo do portu 
rozhraní USB a váš notebook jej rozpozná jako 
přenosné velkokapacitní paměťové zařízení USB. 
Kompatibilní s počítačem MAC a PC.
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Reproduktory
• Neodymový magnetický systém: Ano

Možnosti připojení
• Mikrofon: Zabudovaný mikrofon
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Včetně cestovního pouzdra: Ano
• Snadná instalace: Standard Plug & Play

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows 98 SE, ME, 2000, 

XP, Vista a novější, MAC OS X a novější
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 17,5 x 7 cm

• Hrubá hmotnost: 2,54 kg
• Čistá hmotnost: 0,3 kg
• Hmotnost obalu: 2,24 kg
• EAN: 87 12581 49892 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Obsah balení
• Stručný návod k instalaci: Ano
• Počet satelitů: 2

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 5,08 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 22,6 x 21 x 20,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,9 kg
• Hmotnost obalu: 4,18 kg
• EAN: 87 12581 49893 1
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
USB reproduktory pro notebook
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