Cilax 2.1 Speaker Set

#22916

2.1-luidsprekerset

Krachtige 2.1-luidsprekerset met houten subwoofer, afstandsbediening en uitgangsvermogen van 60W RMS
(piekvermogen van 120 W)

Eigenschappen

• Krachtige 2.1-luidsprekerset met een piekvermogen van 120 W
(60 W RMS)
• Voor pc, laptop, tv, smartphone en tablet
• Houten subwoofer voor een vol en rijk geluid
• Handige volumeregelaar met vaste kabel, aansluiting voor
hoofdtelefoon en lijningang
• Extra volume- en basregelaar op de subwoofer
• Slim energiebeheer: schakelt bij inactiviteit automatisch over op
de stand-bystand

Wat zit er in de verpakking
• Subwoofer

• 2 satellietluidsprekers

Systeem vereisten

• 3,5mm-audioaansluiting
• Stopcontact met 100-240 V

• Afstandsbediening met kabel
• Voedingskabel
• Audiokabel
• Gebruikershandleiding
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Cilax 2.1 Speaker Set
Krachtige 2.1-luidsprekerset met houten subwoofer
Combinatie van modern ontwerp en krachtig geluid: sluit de
Cilax 2.1-luidsprekerset aan op uw pc, laptop, tv, smartphone
of tablet om al uw geluiden op volle sterkte te kunnen horen.

Ervaar de kracht
De kwalitatief hoogwaardige Cilax 2.1-luidsprekerset met een
piekvermogen van 120 watt zorgt voor een meeslepend geluid
wanneer u naar muziek luistert, films kijkt of games speelt. Bij
deze set is een extra grote, houten subwoofer met een
luidspreker van 7 inch inbegrepen die een duidelijk voelbare,
krachtige bas produceert. De satellietluidsprekers produceren
een optimaal geluid in het midden- en hoogbereik, zodat u
kunt genieten van intense, diepe geluiden.

Volledige controle binnen handbereik
Plaats de volumeregelaar met vaste kabel binnen uw bereik
en pas eenvoudig het volume aan. Daarnaast beschikt de
afstandsbediening met kabel over extra aansluitingen, zodat u
uw headset en een apparaat dat muziek kan afspelen, zoals u
telefoon of tablet, kunt aansluiten. U kunt het basniveau
eenvoudig aanpassen aan uw voorkeur met behulp van de
regelaar aan de zijkant van de subwoofer.

Slim energiebeheer
Op momenten dat u niet naar muziek luistert, is het
luidsprekersysteem zeer energiezuinig. Dankzij het
ingebouwde slimme energiebeheersysteem gaat de
luidspreker namelijk in de stand-bymodus wanneer deze
gedurende 80 minuten niet is gebruikt. Zo gauw er weer
geluid is, wordt de luidspreker weer ingeschakeld.
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Cilax 2.1 Speaker Set
ALGEMEEN
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

255 mm

Width of main product
(in mm)

255 mm

Depth of main product
(in mm)

240 mm

Total weight

4900 g

False

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

Cables included

Yes

Cable length audio cable 175 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights

False

SATELLITES
Satellite Height (mm)

200 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

Satellite Width (mm)

100 mm

Subwoofer Width (mm)

255 mm

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

255 mm

Subwoofer Depth (mm)

260 mm

AUDIO
Power output (peak)

120 W

Power output (RMS)

60 W

Power output subwoofer (RMS)

40 W

Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Audio input

3.5 mm, Line-in

Audio output

3.5 mm

Headphone connection

True

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Wired

Controls

Bass, power saving button,
volume

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False
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Cilax 2.1 Speaker Set
REMOTE
Remote Height (mm)

70 mm

Remote Depth (mm)

41 mm

Remote Width (mm)

70 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

Any device with 3.5mm
audio output

POWER
Power saving

True
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Cilax 2.1 Speaker Set
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