Delock Στερεοφωνικό Ηχείο USB 2.0 με στερεοφωνική
αρσενική υποδοχή 3,5 χιλ. και ενέργεια USB
Περιγραφή
Αυτό το ζευγάρι στερεοφωνικών ηχείων της Delock
μπορεί να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα
στερεοφωνικής θηλυκής υποδοχής 3,5 χιλ. για να
ακούσετε μουσική, για παράδειγμα.
Γενική & κινητή χρήση
Εξαιτίας της υποστήριξης ενέργειας USB και τον
σύνδεσμο στερεοφωνικής αρσενικής υποδοχής, τα
ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε εξάρτημα.
Δεν απαιτείται εξωτερική παροχή ενέργειας, καθώς
παρέχεται ενέργεια από το USB. Τα ηχεία μπορούν γι’
αυτό τον λόγο να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς
χώρους σε ένα laptop ή στο σπίτι με ένα PC, tablet ή
MP3 player.
Στερεοφωνικός ήχος
Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα ηχεία διαθέτουν καλή
ποιότητα ήχου.
Έλεγχος έντασης με λιγότερα βήματα
Τα ηχεία διαθέτουν χειριστήριο ελέγχου έντασης στο
πίσω μέρος του περιβλήματος για μεμονωμένη και
συνεχόμενη προσαρμογή έντασης.
Επιπρόσθετη προστασία
Οι μεμβράνες του ηχείου προστατεύονται από ένα
λεπτό μεταλλικό πλέγμα ώστε να αποτρέπεται η
μηχανική βλάβη. Επιπλέον, τα ηχεία διαθέτουν πέλματα
από καουτσούκ ώστε να αποτρέπονται οι γρατζουνιές
σε τραπέζια.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων
1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος)
• 1 x κουμπί ελέγχου έντασης
• Ηχοσύστημα: 2.0
• Έξοδος / RMS: 3 W
• Σύνθετη αντίσταση: 4 Ohm
• Εύρος συχνότητας: 80 Hz - 18 kHz
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκη καλωδίων:
ανάμεσα στα κυτία περ. 1,00 μ.
Καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής / καλώδιο USB περ. 1,25 μ.
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 95 x 75 x 158 mm
• Τάση: 5 V
• Τροφοδοσία διαύλου USB
• Plug & Play
Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη θηλυκή στερεοφωνική θύρα των 3,5 χιλ. (ήχος)
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ηχείο

Αρ. προϊόντος 27001
EAN: 4043619270019
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: • Retail Box

Εικόνες

General
Λειτουργία :

Plug & Play

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων

Technical characteristics
Frequency range:

80 Hz - 18 kHz

Τάση:

5V

Physical characteristics
Connector color:

μαύρο
πράσινο
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Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Μήκος καλωδίου:

1.25 m

Μήκος:

95 mm

Width:

75 mm

Height:

158 mm

