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Krachtig geluid dat u raakt.

• 120 watt piekvermogen (60W RMS-vermogen)
• Naar voren gerichte subwoofer
• Meerdere ingangen
• Bedieningseenheid met onbeperkte toegang
• Gebaseerd op 30 jaar onderzoek en ervaring

Krachtig geluid dat u raakt. Met 120 watt* piekvermogen levert het 
Logitech® Z533-multimediaspeakersysteem krachtige akoestiek met 
rijke lage tonen en gedetailleerde hoge tonen voor een robuust, 
kamervullend geluid. Muziek, fi lms en games worden naar een hoger 
plan getild dankzij het rijke, dynamische basgeluid dat de naar voren 
gerichte subwoofer met 2,25” full-range drivers produceert. Regel uw 
geluid gemakkelijk via de bedrade bedieningseenheid. Deze bevat 
niet alleen de belangrijkste speakerknoppen, zoals de aan-uitknop, 
volumeknop en basregelaar, maar ook de hoofdtelefoonaansluiting en 
een extra 3,5mm-ingang. Via meerdere ingangen, waaronder 3,5mm- 
en RCA-ingangen, kunt u vrijwel elk apparaat met een audio-uitgang 
aansluiten, zoals een computer, tablet, smartphone, of zelfs een tv.

* 60 watt RMS-vermogen.
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Pakketspecifi caties Pakketinhoud
• Rechtersatelliet 
• Linkersatelliet 
• Subwoofer 
• Bedrade bedieningseenheid 
• 3,5mm- naar 3,5mm-kabel 
• Handleiding 
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

Systeemvereisten
• Windows: Windows Vista®, 

Windows® 7, of Windows 8 
• Mac-computer: Mac OS X 10.3.9 of 

hoger 
• Chromebooks

Technische specifi caties
• Totaalaantal watt: 60W RMS/120W 

piekvermogen 
• Satellietspeakers: 2 x 15 watt RMS 

(naar 4 ohm, @ 1 kHz, @ 10% THD) 
2,25” (5,7 cm) phaseplug full-range 
speakerdrivers 

• Subwoofer: 30 watt RMS (naar
6 ohm, @ 100 Hz, @ 10% THD) 5,25” 
(13,3 cm) front-fi ring koepeldriver 

• Frequentiebereik: 55 Hz – 20 kHz 
• Knoppen: Aan-uitknop, 

volumeregelaar en basknop 
• Hoofdtelefoonaansluiting 
• RCA- en 3,5mm-ingang 
• Speakerafmetingen (h x b x d): 

Subwoofer: 26,5 x 25,5 x 19,5 cm; 
Satellieten: 17 x 10 x 8,5 cm
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Onderdeelnummer stek-
ker EU 980-001054 n.v.t.

Barcode 5099206058675 (EAN-13) 50992060586714 (EAN-14)

Onderdeelnummer stek-
ker Verenigd Koninkrijk 980-001055 n.v.t.

Barcode 5099206058682 (EAN-13) 50992060586813 (EAN-14)

Gewicht 5992,00 g 13.416,00 g

Lengte 37,30 cm 46,50 cm

Breedte 22,50 cm 29,50 cm

Hoogte/diepte 27,70 cm 39,50 cm

Volume 23.247 dm3 0,0542 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 2 1

1 pallet EURO 60 30

1 container 20 ft 970 485

1 container 12,2 m. 2.020 1010

1 container 12,2 m. HQ 2.340 1170

Primaire verpakking  Hoofdverpakking


