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MMS321
Oszałamiający dźwięk i styl

Przetworniki basowe o dużej mocy
Każdy element głośników MMS 321 dostarcza wyjątkową jakość: od mylarowych przetworników 
wysokotonowych po ciśnieniowe przetworniki niskotonowe. Dźwięk subwoofera dobywa się z 
zaledwie dwóch głośników z wykończeniem ze stali szlachetnej podnoszącym jakość dźwięku.

Niezrównana wydajność basów
• Przetworniki basowe o dużej mocy
• Dynamiczne wzmocnienie basów — usłysz głębsze, bogatsze basy

Podłączanie do wszystkich urządzeń
• Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.

Multimedialne wrażenia dźwiękowe
• Przetworniki z tworzywa Mylar zapewniają dźwięk o wysokiej jakości
• Aluminiowe przetworniki z neodymowymi magnesami o dużej mocy

Nowoczesna konstrukcja
• Obudowa i podstawa ze stali szlachetnej — wysoka jakość w dobrym stylu
 



 Przetworniki basowe o dużej mocy
Wyjątkowa konstrukcja — subwoofer został 
zintegrowany z głośnikami — pozwala cieszyć się 
głębokim brzmieniem basów dobywających się tylko 
z dwóch niewielkich głośników.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Innowacyjna technologia umożliwia odtwarzanie 
nieprawdopodobnie głębokich, bogatych basów z 
niewielkich głośników. Funkcja dynamicznego 
wzmocnienia basów uwydatnia basy w nagraniu 
muzycznym w całym zakresie ustawień poziomu 
głośności — od niskiego do wysokiego — za 
naciśnięciem jednego przycisku!

Idealne do MP3, komputera, TV itp.
Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To 
znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza 
MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub 
DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Mylarowe przetworniki wysokotonowe
Wyjątkowe tworzywo Mylar, z których wykonane są 
przetworniki podwójnych, kopułowych głośników 
wysokotonowych, gwarantuje niezwykłą jakość 
dźwięku. Jego właściwości zapewniają doskonale 
odtwarzanie wysokich tonów, co sprawia, że muzyka 
ożywa a filmy brzmią tak, jak powinny.

Aluminiowe przetworniki
Te aluminiowe przetworniki są wyposażone w 
neodymowe magnesy o dużej mocy, natomiast 
wykonanie z wysokiej jakości materiały oraz 
ulepszona konstrukcja gwarantują stałą jakość w 
całym zakresie częstotliwości.

Obudowa i podstawa ze stali szlachetnej
Stylowa obudowa i podstawa głośników są 
wykonane ze stali szlachetnej, co podnosi trwałość i 
estetykę produktu. Elegancki sposób na podkreślenie 
znakomitej jakości dźwięku płynącego z głośników.
MMS321/00

Zalety
• Wskaźnik zasilania
Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 50 – 20 000 Hz
• Moc muzyczna: 80 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 20 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
• Przewody: Przewody stałe
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów, Wzmocnienie tonów 
wysokich

• Uwydatnienie tonów niskich
• Funkcje poprawy tonów niskich: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Magnes neodymowy
• Aluminiowy stożek
• Głośnik wysokotonowy typu CD
• Mylarowa kopułka
• 2 głośniki niskotonowe 50 mm: Aluminium

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,8 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo

Udogodnienia

Moc
• Wskaźnik LED zasilania: Niebieski

Zawartość opakowania
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Wzmacniacz
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm
• Instrukcja szybkiej instalacji

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
• Waga brutto: 3,5 kg
• Długość: 326 mm
• Szerokość: 176 mm
• Wysokość: 309 mm
• 12NC: 908210004468
• Ciężar opakowania: 0,5 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
• Ilość: 2
• Długość: 369 mm
• Szerokość: 346 mm
• Wysokość: 329 mm
• 12NC: 908210004468
• Waga brutto: 8,54 kg
• Ciężar opakowania: 0,9 kg
•
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