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2.0 Luidsprekerset
#22915

Compacte stereoluidsprekerset met RMS-uitgangsvermogen van 5 Watt (10 Watt piekvermogen)

Eigenschappen
• Voor een zuivere weergave van geluidseffecten en muziek
• Spanningsschakelaar en volumeregeling
• Hoofdtelefoonaansluiting aan de voorzijde
• Met USB-voeding - geen stopcontact nodig

Wat zit er in de verpakking
• Luidsprekerset met vaste kabels
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• 3,5 mm-audioaansluiting
• USB-poort (voor voeding)
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Verbeter uw geluid
De luidsprekerset zorgt op elk moment voor een heldere
geluidsbeleving. Met een piekvermogen van 10 W (5 W RMS)
kunt u altijd optimaal genieten van films, gaminggeluiden en
uw favoriete muziek op uw pc of laptop. 

Eenvoudig te gebruiken
Deze set wordt van stroom voorzien via een USB-aansluiting,
wat betekent dat u de luidsprekers eenvoudig op uw bureau
kunt zetten of op uw laptop kunt aansluiten. U hebt geen
wandstopcontact nodig: sluit de USB-kabel van 150 cm en de
audiokabel van 3,5 mm aan en de set is klaar voor gebruik. 

Handige bediening
Schakel de luidsprekers in of uit en pas het volume aan met
de knoppen op de voorzijde. Als u anderen niet wilt storen
met uw muziek, kunt u zelfs uw hoofdtelefoon rechtstreeks
aan de voorzijde van de luidsprekers aansluiten en via uw
hoofdtelefoon naar uw muziek luisteren.
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
185 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm Depth of main product
(in mm)

95 mm

Total weight 520 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 120 cm Cable length satellite
cable

120 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 185 mm Satellite Width (mm) 75 mm

Satellite Depth (mm) 95 mm

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 80 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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