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Vahva ääni koskettaa.

• 120 watin huipputeho (RMS-teho 60 wattia)
• Eteenpäin suunnattu bassokaiutin
• Useita tuloliitäntöjä
• Kätevä ohjausyksikkö
• Perustana 30 vuoden tutkimus ja kokemus

Vahva ääni koskettaa. Logitech® Z533 -multimediakaiutinjärjestelmä 
tuottaa 120 watin* huipputehollaan voimakkaan akustiikan, joka 
tuottaa täyteläiset matalat äänet ja tarkat korkeat äänet vankkaa, koko 
huoneen täyttävää äänentoistoa varten. Nosta musiikkisi, elokuvasi ja 
pelisi uudelle tasolle täyteläisen ja dynaamisen basson avulla, jonka 
tuottaa eteenpäin suunnattu bassokaiutin, jossa on 2,25 tuuman 
(5,7 cm:n) kokoäänialueen elementit. Äänentoistoa on helppo ohjata 
langallisesta ohjausyksiköstä, jossa on virran, äänenvoimakkuuden 
ja basson säätimet sekä kuulokeliitäntä ja ylimääräinen 3,5 mm:n 
tuloliitäntä. Voit yhdistää kaiuttimet kätevästi melkein mihin tahansa 
äänen lähtöliitännällä varustettuun laitteeseen – tietokoneeseen, 
taulutietokoneeseen, älypuhelimeen tai jopa televisioon – useiden 
yhteystuloliitäntöjen, mukaan lukien 3,5 mm:n tuloliitännän tai RCA-
tuloliitännän, kautta.

* 60 watin RMS-teho.
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Pakkauksen tiedot Pakkauksen sisältö
• oikeanpuoleinen satelliittikaiutin 
• vasemmanpuoleinen satelliittikaiutin 
• bassokaiutin 
• langallinen ohjausyksikkö 
• 3,5 mm – 3,5 mm:n johto 
• käyttäjän dokumentaatio 
• valmistajan myöntämä kahden 

vuoden takuu ja täysi tuotetuki

Järjestelmävaatimukset
• Windows: Windows Vista®, 

Windows® 7 tai Windows 8 
• Mac-tietokone: Mac OS X 10.3.9 tai 

uudempi 
• Chromebook-kannettavat

Tekniset tiedot
• Kokonaisteho: 60 watin RMS-teho / 

120 watin huipputeho 
• Satelliittikaiuttimet: 2×15 wattia 

(RMS) (4 ohmiin, 1 kHz, 10 prosentin 
harmoninen kokonaissärö), 
2,25 tuuman (5,7 cm:n) 
kokoäänialueen vaihetulppia 
käyttävät kaiutinohjaimet 

• Bassokaiutin: 30 wattia (RMS) 
(6 ohmiin, 100 Hz, 10 prosentin 
harmoninen kokonaissärö), 
5,25 tuuman (13,3 cm:n) eteenpäin 
suunnattu kalottikaiutin 

• Taajuusvaste: 55 Hz – 20 kHz 
• Säätimet: Virta, äänenvoimakkuus ja 

basso 
• Kuulokeliitäntä 
• RCA-liitäntä ja 3,5 mm:n tuloliitäntä 
• Kaiuttimen mitat (k × l × s): 

Bassokaiutin: 26,5 × 25,5 × 19,5 cm; 
Satelliittikaiuttimet: 17 × 10 × 8,5 cm
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Osanumero (EU-pistoke) 980-001054 –

Viivakoodi 5099206058675 (EAN-13) 50992060586714 (EAN-14)
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Paino 5 992,00 g 13 416,00 g

Pituus 37,30 cm 46,50 cm

Leveys 22,50 cm 29,50 cm

Korkeus/syvyys 27,70 cm 39,50 cm

Tilavuus 23,247 dm3 0,0542 m3

1 yksittäispakkaus 1 –

1 välipakkaus 0 –

1 kokonaispakkaus 2 1

1 eurolava 60 30

1 kontti (6 m) 970 485

1 kontti (12 m) 2 020 1 010

1 kontti (12 m, HQ) 2 340 1170

Yksittäispakkaus  Kokonaispakkaus


