Delock Difuzor USB Stereo 2.0 cu mufă stereo de 3,5 mm tată și
alimentat prin USB
Descriere scurta
Această pereche de difuzoare stereo de la Delock poate fi
conectată la un port mamă liber de 3,5 mm de exemplu,
pentru a asculta muzică.
Aplicație universală și mobilă
Datorită suportului de alimentare USB și conectorului
stereo jack tată de 3,5 mm, difuzoarele pot fi utilizate
universal. Nu este necesară o sursă de alimentare externă,
deoarece sursa de alimentare este alimentată prin USB.
Prin urmare, difuzoarele pot fi utilizate în deplasare cu un
laptop sau acasă cu un computer, tabletă sau MP3 player.
Sunet stereo
În ciuda dimensiunilor compacte, difuzoarele oferă o
calitate bună a sunetului.
Control al volumului
Difuzoarele au un control al volumului pe partea din spate
a carcasei pentru reglarea individuală și continuă a
volumului.
Protecție suplimentară
Membranele difuzoarelor sunt protejate de o grilă metalică
fină și sunt protejate împotriva deteriorării mecanice. În
plus, difuzoarele au picioare de cauciuc pe partea de jos
pentru a preveni zgârierea mesei.

Specification
• Conectori:
1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm
1 x USB Tip-A tată (alimentare)
• 1 x buton de control al volumului
• Sistem audio: 2.0
• Ieșire / RMS: 3 W
• Impedanţă: 4 Ohm
• Interval frecvenţă: 80 Hz - 18 kHz
• Culoare: negru
• Lungimi cablu:
între cutii aprox. 1,00 m
Cablu cu mufă stereo / cablu USB aprox. 1,25 m
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 95 x 75 x 158 mm
• Tensiune: 5 V
• Magistrală USB alimentată
• Plug & Play
Cerinte de sistem
• Un port mama liber cu mufă stereo de 3,5 mm (audio)
• Un port USB Tip-A mamă disponibil
Pachetul contine
• Difuzor

Nr. 27001
EAN: 4043619270019
Țara de origine: China
Pachet: • Retail Box

Imagini

General
Function:

Plug & Play

Interface
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A
1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm

Technical characteristics
Frequency range:

80 Hz - 18 kHz

Voltage:

5V

Physical characteristics
Connector color:

negru
verde
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Carcasa uloare:

negru

Cable length:

1.25 m

Lungime:

95 mm

Width:

75 mm

Height:

158 mm

