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SKYCHARM 2.1
2.1 TOWER SPEAKER COMPATIBLE WITH BLUETOOTH

PVP: 69 €

8435430619690
8435430619706

USB AUDIO INPUT

OUTPUT POWER

80W

BUILT-IN
SUBWOOFER

2.1

WIRELESS

BT

FM RADIO

FM

REMOTE CONTROL

OPTICAL INPUT
FOR TV

AUX IN
AUX OUT

MAKE IT
STEREO *

www.ngs.eu

DESCRICRIÇÃO
- Oferece várias possibilidades de ligação: entrada ótica para ligação de TV, compatível 
com Bluetooth, entrada de áudio USB, rádio FM e entrada de áudio.

- Combina 2 torres em estéreo graças ao cabo de áudio, desde a saída de áudio da torre 
principal até à entrada de áudio da torre secundária. A torre secundária responderá 
apenas aos comandos da torre principal.

- Basta conectar o seu cinema em casa, a TV ou qualquer outro dispositivo via 
Bluetooth.

- Ouça �cheiros MP3 armazenados na sua pen USB durante horas e desfrute das suas 
listas de reprodução favoritas.

- Também contém um rádio FM com memória prede�nida de estações para se tornar 
um fantástico reprodutor multimédia.

- Use a porta USB para carregar o seu dispositivo Bluetooth enquanto ouve as suas 
músicas preferidas.

- Controlo completo de reprodução musical com o telecomando incluído.

- Design elegante e minimalista com acabamento em preto e base para colocar no solo 
adaptável a qualquer espaço.

- Acabamento em madeira de alta qualidade para melhor qualidade de som.

- Oferece graves potentes e qualidade de som superior graças aos seus 2 altifalantes 
médios e subwoofer integrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Potência de saída: 80W

- Compatível com Bluetooth

- Ligue 2 torres e escolha estéreo através do cabo*

- Porta de carregamento USB

- Rádio FM

- Entrada de áudio USB

- Entrada auxiliar

- Saída Auxiliar

- Entrada ótica

- Ecrã LED

- Capa de madeira

- RMS: 40W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- SKYCHARM 2.1
- Cabo de áudio 3,5mm
- Adaptador de corrente
- Controle remoto
- Manual do utilizador
- Cartão de garantia de 2 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA
Dimensões (mm)
e peso (g)
  W D H  

- Unidades por pallet:
- Unidades por caixa:
- Caixas por pallet:
- Caixas na base:
- Caixas de altura:

- Caixa Externa:
- Embalagem:
- Produto:

EMBALAGEM:
CAIXA EXTERNA:

* Ligue 2 torres em estéreo graças ao cabo de áudio, desde a saída de áudio 
da torre principal até à entrada de áudio da torre secundária. A torre 
secundária apenas responderá aos controles da principal.


