Delock Stereofonní USB 2.0 reproduktor se stereofonním
zástrčkovým konektorem průměru 3,5 mm a napájením přes USB
Popis
Tento pár stereofonních reproduktorů značky Delock lze
připojit k volnému stereofonnímu zásuvkovému konektoru
průměru 3,5 mm, například k poslechu hudby.
Univerzální a mobilní aplikace
Díky podpoře USB napájení a stereofonnímu
zástrčkovému konektoru průměru 3,5 mm lze reproduktory
používat univerzálně. Není třeba žádného externího zdroje
energie, protože napájení probíhá přes USB. Proto lze
reproduktory používat na cestách s laptopem nebo doma
na PC, tabletu nebo přehrávači MP3.
Stereofonní zvuk
I přes svůj kompaktní rozměr nabízejí tyto reproduktory
dobrou kvalitu zvuku.
Nekrokový ovladač hlasitosti
Tyto reproduktory mají na zadní straně krytu ovladač
hlasitosti pro individuální a spojité nastavení hlasitosti.
Přídavná ochrana
Membrány reproduktorů chrání jemné kovové sítko a jsou
chráněny před mechanickým poškozením. Kromě toho
mají reproduktory naspodu gumové nožky na ochranu
stolu před poškrábáním.

Specifikace
• Konektor:
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec
1 x USB Typ-A samec (napájení)
• 1 x tlačítko ovládání hlasitosti
• Zvukový systém: 2.0
• Výstup / RMS: 3 W
• Impedance: 4 Ohm
• Frekvenční rozsah: 80 Hz - 18 kHz
• Barva: černá
• Délky kabelů:
mezi krabicemi cca. 1,00 m
Stereofonní konektorový kabel / kabel USB cca. 1,25 m
• Rozměry (DxŠxV): cca. 95 x 75 x 158 mm
• Napětí: 5 V
• USB Bus power
• Plug & Play
Systémové požadavky
• Volný stereofonní zásuvkový konektor průměru 3,5 mm (audio)
• Volný USB Typ-A port (samice)
Obsah balení
• Reproduktor

Číslo produktu 27001
EAN: 4043619270019
Země původu: China
Balení: • Kartonová krabice

Příslušenství

General
Funkce :

Plug & Play

Interface
konektor:

1 x USB 2.0 Typ-A samec
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec

Technical characteristics
Frequency range:

80 Hz - 18 kHz

Napětí:

5V

Physical characteristics
Connector color:

černá
zelený
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Pouzdro barva:

černá

Délka kabelu:

1.25 m

Délka:

95 mm

Width:

75 mm

Height:

158 mm

