
Logitech®

Speaker System Z623 

JärJestelmän vähimmäisvaatimukset

Isot uljaat äänet ja tehokkaat bassot musiikkia,  
elokuvia ja pelejä varten

PC/Mac/Linux, liitännät, prosessori, muisti, kiintolevytila ja muut 
tukitiedot Toimii seuraavien kanssa:
-  Tietokoneet, musiikkisoittimet, televisiot, DVD-soittimet ja muut äänilähteet, 

joissa 3,5 mm:n lähtö tai RCA-lähtö
-  PlayStation®2-, PLAYSTATION®3-, Xbox 360®- tai Wii®-konsolit, jotka käyttävät 

konsolin mukana tulevaa AV-johtoa

Logitech® Speaker System Z623. Isot uljaat 2.1-äänet. THX®-sertifikaatti tarkoittaa 
luotettavaa laatua – kaiuttimet täyttävät tiukat suorituskykystandardit, jotka 

THX-sertifioinnin saavuttamiseen tarvitaan. Voit sekä kuulla että 
tuntea 200 watin (RMS) tehoiset vaikuttavat äänet, jotka 

herättävät musiikin, elokuvat ja pelit henkiin. Useiden 
liittimien ja kiinteän kuulokeliitännän ansiosta upeat 
äänet on helppo saada jopa kolmesta äänilaitteesta. 
Helppokäyttöinen kahden satelliittikaiuttimen ja 
tehokkaan subwooferin järjestelmä tarjoaa isot 
äänet – jopa suurissa tiloissa. Kiinteiden säätimien 
ansiosta valta on sinulla: voit lisätä tai vähentää 
äänenvoimakkuutta ja basson määrää mielesi 
mukaan.

THX®-sertifioitu• 

Tehoa 200 wattia (RMS)• 

Joustavat liitännät• 

Tehokas 2.1-järjestelmä• 

Kiinteät säätimet• 
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Yksittäispakkaus Tukkupakkaus

Osanumero emea

viivakoodi 

Osanumero uk

viivakoodi 

Paino

Pituus (leveys)

leveys (syvyys)

korkeus/syvyys(korkeus)

tilavuus

1 Yksittäispakkaus

1 kartonki

1 tukkupakkaus

1 lava eurO

1 kontti 20ft

1 kontti 40ft

1 kontti 40ft hQ

Pakkauksen tiedOt

Pakkauksen sisältö

tekniset tiedOt

Kaiuttimet• 
3,5 mm:n äänen sisääntulokaapeli• 
Kaiuttimen liitäntäjohdot• 
Käyttöopas• 
Valmistajan myöntämä kahden vuoden takuu ja täysi tuotetuki• 

- THX-sertifioitu multimedia
- 200 W (RMS)
- Kaksi 3,5 mm:n liitäntää
- Yksi RCA-liitäntäpari
- Kuulokelähtö
- Kiinteät säätimet oikeassa satelliittikaiuttimessa: virta, äänenvoimakkuus ja basso

- Kokonais-RMS-teho:  200 W
- Subwoofer:  130 W RMS
- Satelliitit:  2 x 35 W
- Kokonaishuipputeho:  400 W
- Taajuusvaste:  35 Hz – 20 kHz


