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Daj się oczarować

Idealnie odtwarzają muzykę, głos oraz ścieżkę dźwiękową. Ożywiają dźwięki z laptopa, 
komputera PC lub odtwarzacza MP3. Pokochasz ich imponujące brzmienie i dźwięk o 
niezwykłej jakości, nowoczesną konstrukcję oraz wygodny, przewodowy regulator głośności.

Przyjemne słuchanie
• Czyste i wyraziste soprany
• Moc wyjściowa 44 W
• Dynamiczne i mocne basy

To naprawdę proste
• Zmienna długość przewodu
• Wygodne sterowanie głośnością i zasilaniem za pomocą przewodu

Odtwarzanie z dowolnych nośników
• Ciesz się muzyką, grami, filmami oraz plikami wideo w Internecie
• Współpraca z komputerami PC/MAC



 Moc wyjściowa 44 W

Dynamiczne i mocne basy dzięki mocy o wartości 
44 W zapewniają głębokie brzmienie tonów niskich 
oraz maksymalizują radość ze słuchania poprzez 
podkreślenie niskich tonów w różnych ustawieniach 
głośności – od niskiej do wysokiej.

Ciesz się muzyką/grami/filmami oraz 
obrazem wideo

Doskonałe akcesorium do laptopa lub netbooka. 
Dzięki niemu możesz cieszyć się muzyką i filmami 
multimedialnymi o doskonałej jakości dźwięku.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,8 x 20,3 x 24,1 cm
• Waga: 2,62 kg

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2,5 cala
• Przetwornik subwoofera: 10 cm
• Regulacja poziomu tonów niskich: Na subwooferze

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: System Bass 

Reflex
• Uwydatnienie tonów niskich
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Moc muzyczna: 44 W
• Moc wyjściowa (RMS): Głośniki satelitarne: 6 W; 

subwoofer: 10 W

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski

Udogodnienia
• Pilot zdalnego sterowania: Przewodowy regulator 

głośności

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,5 m

• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x

Zawartość opakowania
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm: Nieruchomy
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Pilot zdalnego sterowania: Przewodowa
• Liczba głośników satelitarnych: 2

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,4 x 34,5 x 34,3 cm
• EAN: 87 12581 42829 7
• Waga brutto: 3,704 kg
• Waga netto: 3,1 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,604 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 49184 0
• Waga brutto: 7,968 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40,2 x 35,3 x 30,6 cm
• Waga netto: 6,2 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Ciężar opakowania: 1,768 kg
•
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