Cilax 2.0 speaker set - black

#22917

Conjunto de colunas 2.0

Conjunto de colunas estilizadas que produzem um som intenso com uma potente saída de 36W no pico de potência (18
Watt RMS)

Características principais

• Conjunto de colunas estilizadas que produzem um som intenso
com uma potente saída de 36W no pico de potência (18 Watt
RMS)
• Controlo do volume e dos graves na frente para fácil acesso
• Ligação de auscultador
• Entrada de linha para tablet, telemóvel ou leitor mp3
• Alimentadas por USB: não é necessária tomada de parede

O que está na caixa

• 2 Colunas com cabos
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema

• Ligação áudio de 3,5 mm
• Porta USB (de alimentação)
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GERAL
Type of speaker

2.0

Height of main product
(in mm)

210 mm

Width of main product
(in mm)

100 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight

1000 g

Bluetooth

False

Cable length satellite
cable

110 cm

Satellite Width (mm)

100 mm

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length audio cable 130 cm

LIGHTING
Lights

False

SATELLITES
Satellite Height (mm)

210 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Power output (peak)

36 W

Power output (RMS)

18 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

No

Controls

Bass, volume

Hands-free phone calls

False

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

FEATURES
NFC

False

Tripod mount

False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
General compatibility

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

False

Pc with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving

False
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