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Características principais
• Conjunto de colunas 2.1 com saída de 15 Watt por valor médio

quadrático (RMS) e um design preto cintilante [que combina
com o seu iPod preto ou a sua PlayStation Portable preta]

• Ligações de fácil acesso para os seus auscultadores e leitor mp3
no lado frontal da unidade de controlo ligada

• Optimize as suas músicas em formato mp3 ligando o som 3D,
mudando as ondas acústicas para um efeito espacial e cristalino

• Ouça a música do seu leitor mp3 sem ter de ligar o PC
• Quando liga os auscultadores, as colunas são automaticamente

silenciadas
• Excelente qualidade de som graças ao subwoofer em madeira e

às colunas satélite bidireccionais
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GERAL
Type of speaker 2.1

CORES
2.1 MP3 Speaker Set SP-3550W
14695

2.1 MP3 Speaker Set SP-3550B
14715
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