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∆υνατός ήχος, πλούσια μπάσα.

• Γεμίζει το χώρο με ήχο εξαιρετικής ποιότητας
• Ισχυρά, πλούσια μπάσα
• Ενσύρματο χειριστήριο
• Ρύθμιση χαμηλών συχνοτήτων
• Πολλές είσοδοι σύνδεσης

Δυνατός ήχος, πλούσια μπάσα. Τα ηχεία Logitech® Multimedia Speakers Z333 
προσφέρουν 80 watt* δυνατού, πλούσιου ήχου, που χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετική ευκρίνεια, καθαρότητα και ισορροπία. Το subwoofer, που είναι 
στραμμένο προς τα εμπρός και διαθέτει οδηγό 5” (13 cm), παράγει βαθιά 
απόκριση μπάσων, που κάνει τις ταινίες, τη μουσική και τα παιχνίδια σας πιο 
συναρπαστικά. Προσαρμόστε τα μπάσα με το κουμπί ρύθμισης μπάσων 
και χειριστείτε εύκολα τον ήχο με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο, το οποίο 
διαθέτει κουμπιά λειτουργίας και έντασης ήχου. Οι είσοδοι 3,5 mm και RCA 
σάς επιτρέπουν να συνδέετε εύκολα σχεδόν όλες τις συσκευές που διαθέτουν 
έξοδο ήχου, όπως έναν υπολογιστή, ένα tablet, ένα smartphone ή ακόμα και 
μια τηλεόραση.

* Ισχύς RMS 40 watt.
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Προδιαγραφή συσκευασίας Περιεχόμενα συσκευασίας
• Δύο περιφερειακά ηχεία 
• Subwoofer 
• Τεκμηρίωση χρήστη 
• Διετής εγγύηση κατασκευαστή και 

πλήρης υποστήριξη προϊόντος.

Απαιτήσεις συστήματος
• Windows: Windows Vista®, Windows® 7 ή 

Windows 8 
• Υπολογιστής Mac: Mac OS X 10.3.9 ή 

νεότερη έκδοση 
• Chromebook

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Συνολικά watt: 40 W RMS / 80 W κορυφή 

(subwoofer 24 W, περιφερειακά ηχεία 
2 x 8 W) 

• Απόκριση συχνότητας: 55 Hz – 20 kHz
• Συνδέσεις: στερεοφωνικό RCA και 

ενσωματωμένη υποδοχή 3,5 mm 
• Υποδοχή ακουστικών 
• Στοιχεία ελέγχου: Ενσύρματο 

τηλεχειριστήριο με κουμπιά για την 
ένταση του ήχου και την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση | Ενσωματωμένα 
στοιχεία ελέγχου μπάσων στο subwoofer 

• Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 
Περιφερειακά ηχεία: 
18 cm x 10,8 cm x 9 cm 
Subwoofer: 23 cm x 22 cm x 14 cm
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Κωδικός προϊόντος # ΕΕ 980-001202 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206059702 (EAN-13) 50992060597017 (EAN-14)

Κωδικός προϊόντος # ΗΒ 980-001201 μη διαθέσιμο

Γραμμικός κώδικας 5099206059696 (EAN-13) 50992060596911 (EAN-14)

Βάρος 4.450,00 g 9.840,00 g

Μήκος 35,00 cm 71,20 cm

Πλάτος 23,50 cm 24,40 cm

Ύψος/βάθος 21,70 cm 23,00 cm

Όγκος 17,848 dm3 0,0400 m3

1 κύριο πακέτο 1 μη διαθέσιμο

1 μεσαίο πακέτο 0 μη διαθέσιμο

1 κύριο κουτί αποστολής 2 1

1 ευρωπαλέτα 90 45

1 κοντέινερ 6 μέτρων 1.440 720

1 κοντέινερ 12 μέτρων 3.000 1.500

1 κοντέινερ 12 μέτρων HQ 3.300 1.650

Κύριο πακέτο  Κύριο κουτί αποστολής


