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 Harmonic Pulse hangszórórendszer méretéhez képest hihetetlen 

jesítménnyel rendelkezik, így a zenei, internetes és multimédiás alkalmazások 

sághű, sztereó hangzásban élvezhetők.

ztalja meg a valódi multimédiát
patibilis zene, játékok, filmek, internet audio forrásaival
nyen csatlakoztatható PC-hez vagy egy laptop-hoz

n minden részletet
élyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak
mikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang

erű használat
lcímkézett és színes csatlakozókkal percek alatt elkészülhet
allgató-csatlakozó a zene személy élvezetéhez
ágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítást
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Hang
• mélyhangkiemelés: Mélyhangkiemelés
• Frekvenciaválasz: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Zenei teljesítmény: 3 W
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 0,75W
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
• Kábelek: Fix huzalok

Hangszórók
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm sztereó
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Áram: Beépített transzformátor

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény

Csomag tartalma
• Szatellithangszórók száma: 2
• Gyors telepítési útmutató

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Bruttó tömeg: 1 08 kg
• Magasság: 180 mm
• Hosszúság: 200 mm
• Szélesség: 115 mm
• Mennyiség: 1
• Önsúly: 0 12 kg

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Önsúly: 0 76 kg
• Bruttó tömeg: 9,4 kg
• Hosszúság: 415 mm
• Szélesség: 250 mm
• Magasság: 380 mm
• 12 nc: 908210004672
•
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