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Sistema de colunas 2.1 com Bluetooth
#19321

Sistema de colunas 2.1 de elevado desempenho com Bluetooth para ouvir música a partir do pc, tablet e smartphone

Características principais
• Potência de pico de 200 W (100 Watt RMS)
• Ligação por cabo ou com tecnologia Bluetooth sem fios
• Elevada potência de som e graves profundos
• Para ouvir música, ver filmes e jogar
• Ligação adicional para smartphone/MP3
• Controlo de volume, graves e agudos

O que está na caixa
• Subwoofer
• 2 colunas satélites com cabos
• Cabo de alimentação
• Para PC/TV: Cabo de áudio de 3,5 mm (250

cm)
• Para consola de jogos: Cabo de áudio (10

cm) com ficha de áudio de 3,5 mm fêmea e
ficha RCA estéreo fêmea

• Para tablet/smartphone: Cabo de áudio de
3,5 mm (30 cm)

• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Para áudio sem fios: smartphone, tablet ou portátil com Bluetooth 2.0 (ou mais

recente)
• PC ou portátil com ligação áudio de 3,5 mm
• Consolas de jogos Wii, Wii U, Playstation 3 ou Xbox 360 (é necessário um cabo AV,

fornecido com a sua consola de jogos)
• Ligação à tomada de parede
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GERAL
Type of speaker 2.1
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