
MX SOUND

INHOUD VAN DE DOOS
• Twee speakers
• Audiodraad van 3,5 millimeter
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

KENMERKEN
• Koppel tot twee Bluetooth-apparaten 

en/of verbind één apparaat via de 
3,5mm-ingang

• Eersteklas drivers bieden evenwichtige 
audio

• Bewegingsgestuurde, verlichte 
aanraakknoppen

• Schakel naadloos tussen geluidsbronnen

EEN EERSTEKLAS AUDIO-ERVARING AAN 
UW BUREAU.
Elk element van MX Sound is zorgvuldig geselecteerd, van de 
hoogwaardige drivers tot de schitterende stoffen bekleding en de 
bewegingsgestuurde, verlichte knoppen, om buitengewone audio 
te bieden in een prachtig ontwerp. Luister via Bluetooth of een 
bedrade verbinding, en schakel naadloos tussen geluidsbronnen. 
Pauzeer het geluid op de ene bron en speel het af op de andere. 
Het vermogen van 24 watt piek/12 watt RMS en de hoogwaardige 
drivers bieden een evenwichtige audio die de klanken nauwkeurig 
weergeeft en trouw blijft aan de visie van de artiest. Pas het volume 
aan en koppel Bluetooth-apparaten met een lichte aanraking op 
de bewegingsgestuurde, verlichte knoppen aan de voorkant van de 
speaker.

Eersteklas Bluetooth®-
speakers



SYSTEEMVEREISTEN
Werkt met Bluetooth-apparaten en 
apparaten met een 3,5mm-ingang, zoals 
een televisie, computer, smartphone, tablet 
en muzieksysteem

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Totaalaantal watt (piek): 24 W
• Totaalaantal watt (RMS): 12 W
• Bluetooth versie 4.1
• Betrouwbaar gezichtsveld van 25 meter
• 3,5mm-ingang: 2
• Hoofdtelefoonaansluiting
Bluetooth-koppeling en volumeknoppen aan 
de voorkant van de rechterspeaker
Afmetingen van elke speaker:
• H: 160 mm
• B: 160 mm 
• D: 83,4 mm
Totaal gewicht (beide speakers):
• 1,72 kg

PAKKETSPECIFICATIES

Primaire verpakking Hoofdverpakking

Onderdeelnummer stekker EU 980-001283 n.v.t.
Barcode 5099206074538 (EAN-13) 50992060745319 (SCC-14)

Onderdeelnummer stekker Verenigd 
Koninkrijk 980-001284 n.v.t.

Barcode 5099206074545 (EAN-13) 50992060745418 (SCC-14)

Gewicht 2346 gr 5230 gr
Lengte 35,8 cm 37 cm
Breedte 13 cm 27,4 cm
Hoogte/diepte 21 cm 22,9 cm
Volume 9,773 dm3 0,023 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.
1 tussenverpakking 0 n.v.t.
1 hoofdverpakking 2 1
1 pallet EURO 144 72
1 container 20 ft 2600 1300
1 container 12,2 m (40 ft) 5380 2690
1 container 12,2 m (40 ft) HQ 5918 2959
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