
Caixa de Som 2.1
1000W PMPO - Cod.: 015-0024

Orientações gerais
As nossas caixas de som 2.1  foram desenvolvidas com os melhores componentes e os mais avançados 
circuitos integrados de ampli�cação de som para garantir um som nítido e perfeito.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar este produto.

Características:

• Entrada USB �ash.
• Entrada para cartão SD.
• Entrada P2  estéreo (3.5mm).
• Controles liga/desliga, volume.
• Compatível  com VCD/DVD PLAYER/LCD/TV/PC.
• Proteção magnética contra interferências.
• Design moderno.
• Acabamento de alta qualidade.

Operação:

• Faça a conexão dos cabos.
• Somente após feitas as conexões corretamente, ligue o aparelho.
• Ligue seu aparelho e equalize a seu modo.
• Após o uso, desligue o aparelho.

Controles e funções:

1) PLAY/PAUSE / >||
 Reproduz e pausa o som (disponível na função USB/SD)
2) NEXT/VOL + / >>|
Aumenta o volume ou passa para a faixa seguinte (disponível na função USB/SD)
3) PREV/VOL- / |<<
Diminui o volume ou passa para a faixa anterior (disponível na função USB/SD)
4) REPEAT
Repete a faixa que está tocando ou todas as faixas (disponível na função USB/SD)
5) EQ
Disponibiliza 6 faixas de equalização:
NORMAL-JAZZ-ROCK-POP-CLASSIC-COUN ( disponível na função USB/SD )                                 
6) MODE
Seleciona  3 tipos de entradas:
USB
SD/MMC CARD
AUX
7) BASS
Botão de ajuste de grave.
8) VOLUME
 Botão de ajuste de volume.
9) TREBLE
 Botão de ajuste de agudo.



Caixa de Som 2.1
1000W PMPO - Cod.: 015-0024

Especi�cações técnicas
015-0024

• Potência RMS: 10w+3w*2 (16w)
• Potência P.M.P.O: 1000W
• Relação sinal/ruído:≤58db
• Sensibilidade de entrada:500mV
• Frequência de resposta:40Hz~20kHz
• Impedância: 10k Ohm
• Distorção:>3%
• Alto-falante subwoofer: 4” 6Ω 10w
• Alto-falante médio: 2.75” 4Ω 5w
• Voltagem: Bivolt AC 110V~220V /60Hz
• Capacidade nominal: 10w
• Corrente nominal: 1200 mA
• Dimensões do Subwoofer:(L)150x(P)200x(A)200mm
• Dimensões do alto falante médio:(L)76x(P)162x(A)56mm
• Sistemas compatíveis:
  Windows 98 SE / ME / 2000 / XP / VISTA / WIN7 / WIN8 MAC OS 
• Peso: 1.72kg
• Cor: preto

Conteúdo da embalagem:

 (1)- 1 Alto falante subwoofer e 2 médios.
 (2) - Conjunto de cabos.
 (3) - Manual de instruções.

Precauções:

• Deixe o botão de volume na posição mínima antes de ligar o    aparelho. Isso evita danos aos alto falantes.
• Não exponha o aparelho a ambientes úmidos.
• Não abra o aparelho.Isso pode causar choque elétrico e perda da garantia.
• Caso não utilize o aparelho por um longo período, desconecte os cabos.


