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MiniMuMsysteeMvereisten

De gemakkelijke manier om ontspannen te genieten van muziek.

- Geluidskaart of 3,5mm-geluidsuitgang
- Windows® XP, Windows Vista® of Mac OS® X 10.3.9 of later

U kijkt en luistert graag op uw computer naar muziek, internetvideo’s, speelfilms 
en televisie. Maar uw ingebouwde computeraudio biedt onvoldoende kwaliteit. Het 
Logitech® Speaker System Z313 biedt uitkomst en laat u op een gemakkelijke en 
ontspannen manier genieten van muziek. Met de handige bedieningseenheid kunt 
u eenvoudig het volume regelen en zelfs uw hoofdtelefoon aansluiten. Dankzij een 
vermogen van 25 watt (RMS) vult uw kamer zich met groots, gebalanceerd geluid. 
De compacte subwoofer past in kleine ruimtes en levert diepere bass wanneer u 
de beat wilt voelen. Bovendien is de set-up zo gebeurd. Verbind de 

speakers met de subwoofer en sluit vervolgens de 
subwoofer op uw computer aan. Dat is alles.

Handige bedieningseenheid• 

Kamervullend geluid• 

Compacte subwoofer• 

Eenvoudige set-up• 
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Pakketinhoud

PakketsPecificaties

Single Unit Omdoos (Out Case Pack)

onderdeelnummer eMea

Bar code 

onderdeelnummer uk

Bar code 

Gewicht

Lengte (Breedte)

Breedte (diepte)

hoogte/diepte (hoogte)

volume

1 single unit 

1 tussenverpakking

1 omdoos

1 euro Pallet 

1 container 20vt

1 container 40vt

1 container 40vt hQ
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technische sPecificaties

2 satellietspeakers, 1 subwoofer, bedieningseenheid, handleiding• 

Totaal RMS-vermogen: 25 watt (RMS) 
  Piekvermogen: 50 watt (RMS) 
  Frequentiebereik: 48 Hz-20 kHz (+/- 3 dB)
 
Afmetingen (b x l x h):
- Satellietspeakers: 8,1 cm x 8,9 cm x 14,6 cm
- Subwoofer: 22,0 cm x 15,0 cm x 22,8 cm


