Vigor 5.1 Surround Speaker System for pc - brown

#21786

Conjunto de colunas em madeira com som surround 5.1

Potente sistema de colunas 5.1 em madeira para usufruir do som surround no PC

Características principais

• Pico de potência de 150 W (75 Watt RMS)
• Controlo remoto sem fios incluído para controlar a coluna
comodamente instalado no sofá
• Experimente a sensação do som surround Home Cinema 5.1
nos seus jogos, músicas e filmes
• Subwoofer em madeira e colunas surround para um som
intenso e potente
• Controlo de graves no subwoofer
• Gestão de energia inteligente: entra em modo de espera
quando não está em utilização

O que está na caixa
• Subwoofer

• 4 colunas satélite com cabo

Requisitos de sistema

• PC com 3 saídas de áudio de 3,5 mm
• Ligação à tomada de parede

• 1 coluna central com cabo
• Controlo remoto sem fios com pilha incluída
• Cabo de alimentação
• Guia do utilizador
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Booming details
The 150W peak power (75 Watt RMS) puts you right between
blasts of the roaring engines, thunderous storms and the
fierce battlegrounds of your favourite games and movies. And
what about that enemy stealthily sneaking up from behind?
With the crystal-clear home theatre surround sound, you will
never miss those essential details anymore.

Perfect control
Settle in and get comfortable! The wireless remote control
allows you to turn up, down or mute the sound without
getting up from your couch. Control the bass separately on
the subwoofer for a perfect sound setting in every situation.

Smart power management
The speakers automatically turn to standby mode after 30
minutes when not in use. As soon as you continue gaming or
watching TV, the speakers will turn back on for uninterrupted
playtime. If you prefer to keep the speakers on, simply turn
off the standby mode.
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GERAL
Type of speaker

5.1

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cable length audio cable 180 cm

Cable length subwoofer
to front satellite cable

280 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

Cable length subwoofer
to center satellite cable

280 cm

Satellite Width (mm)

106 mm

Center speaker Width
(mm)

230 mm

Subwoofer Width (mm)

250 mm

800 cm

LIGHTING
Lights

False

SATELLITES
Satellite Height (mm)

185 mm

Satellite Depth (mm)

120 mm

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

110 mm

Center speaker Depth
(mm)

125 mm

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

250 mm

Subwoofer Depth (mm)

260 mm

AUDIO
Power output (peak)

75 W

Power output (RMS)

150 W

Power output subwoofer (RMS)

35 W

Power output - satellite
(RMS)

8W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Audio input

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Controls

Bass, power saving button,
volume

CONTROL
Remote control

Wireless

PROTECTION
Waterproof

False
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REMOTE
Remote Height (mm)

7 mm

Remote Depth (mm)

87 mm

Remote Width (mm)

40 mm

Hands-free phone calls

False

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

True

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

FEATURES
NFC

False

Tripod mount

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
General compatibility

Pc with 5.1 analog output

POWER
Power saving

True

CORES
Vigor 5.1 Surround Speaker
System for pc - brown
21786
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