Delock USB sztereo 2.0 hangfal 3,5 mm-es sztereo jack apával es
USB táppal
Leírás
Ez a Delock sztereo hangfalpár csatlakoztatható egy
szabad 3,5 mm-es sztereo jack anya portba például
zenehallgatáshoz.
Általános és mobil applikáció
Az USB tápellátásnak és a 3,5 mm-es sztereo jack apa
csatlakoztatónak köszönhetően, a hangfalak általánosan
használhatók. Nincs szükség külső tápellátásra, mivel az
biztosított az USB táppal. A hangfalak így használhatóak
menetközben egy laptoppal vagy otthon egy személyi
számítógéppel, tablettel vagy MP3 lejátszóval.
Sztereo hangzás
Kompakt mérete ellenére, a hangfalak jó hangminőséget
biztosítanak.
Fokozatmentes hangerő szabályozás
A hangfalak hangerő szabályozója a keret hátoldalán
helyezkedik el és egyéni vagy folyamatos hangerő
szabályozásra ad lehetőséget.
További védelem
A hangfalak membránjai egy finom fém ráccsal vannak
bevonva és ez biztosítja a mechanikai károsodásoktól való
védelmet. Továbbá, a hangfalak gumis lábakkal
rendelkeznek, mely megóvja az asztalt a karcolódásoktól.

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó
1 x USB A-típusú dugó (tápellátás)
• 1 x hangszabályozó gomb
• Audio rendszer: 2.0
• Kimenet / RMS: 3 W
• Impedancia: 4 Ohm
• Frekvenciatartomány: 80 Hz - 18 kHz
• Szín: fekete
• Kábel hosszúságok:
a dobozok között kb. 1,00 m
sztereo jack kábel / USB kábel kb. 1,25 m
• Méretek (HxSzxM): kb. 95 x 75 x 158 mm
• Feszültség: 5 V
• USB-busz energiaforrás
• Plug & Play
Rendszerkövetelmények
• Egy szabad 3,5 mm-es sztereo jack anya port (audio)
• Egy szabad USB A-típusú-csatlakozóhüvely
A csomag tartalma
• Hangfal
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Képek

General
Funkció:

Plug & Play

Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó

Technical characteristics
Frequency range:

80 Hz - 18 kHz

Feszültség:

5V

Physical characteristics
Connector color:

fekete
zöld
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Borítás szín:

fekete

Kábelhosszúság:

1.25 m

Hosszúság:

95 mm

Width:

75 mm

Height:

158 mm

