
Logitech®

Speaker System Z623 

MiniMuMsysteeMvereisten

Voor indrukwekkend geluid en een krachtige bass  
van uw muziek, films en games

Pc/Mac/Linux, verbinding, processor, geheugen, HD-ruimte  
en andere ondersteunende informatie Compatibel met:
-  Computers, muziekspelers, tv’s, dvd-spelers en andere geluidsbronnen  

met 3,5mm- of RCA-geluidsuitgangen
-  PlayStation®2, PLAYSTATION®3, Xbox 360® of Wii®, met gebruik  

van de AV-kabel die bij de console wordt geleverd

Logitech® Speaker System Z623. Voor indrukwekkend, krachtig 2.1-geluid. THX®-
gecertificeerd betekent kwaliteit waarop u kunt vertrouwen: deze speakers 

voldoen aan de strikte prestatie-eisen die voor THX-goedkeuring 
worden gesteld. U hoort én voelt intense audio van 200 

watt RMS-vermogen zodat muziek, films en games tot 
leven worden gebracht. Dankzij meerdere ingangen 
en een ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting, is 
het eenvoudig om fantastisch geluid uit wel drie 
audioapparaten te krijgen. Met de eenvoudige set-
up met twee satellietspeakers en een krachtige 
subwoofer hebt u groots geluid, zelfs in grote 
ruimtes. En geïntegreerde regelaars geven u de 
touwtjes in handen: draai het volume en de 
bass omhoog of omlaag om uw luisterervaring 
af te stemmen.

THX®-gecertificeerd• 

200 watt RMS-vermogen• 

Flexibele verbinding• 

Krachtig 2.1-systeem• 

Geïntegreerde regelaars• 



980-000403 n/a

5099206024823 (EAN-13) 50992060248209 (SCC-14)

980-000404 n/a

5099206025363 (EAN-13) 50992060253609 (SCC-14)

9'250.0g 10.320kg

43.97cm 45.70cm

30.16cm 31.60cm

31.11cm 34.10cm

41.269dm3 0.04924m3
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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

Speakers• 
Geluidsingangsdraad van 3,5 mm• 
Verbindingskabels voor speakers• 
Handleiding• 
2 jaar fabrieksgarantie en volledige productondersteuning• 

- THX-goedkeuring voor multimedia
- 200 watt (RMS)
- Twee 3,5mm-ingangen
- Eén paar RCA-ingangen
- Hoofdtelefoonuitgang
- Geïntegreerde regelaars op de rechtersatellietspeaker: regelaars voor stroom, volume en bass

- Totaal RMS-vermogen:  200 watt
- Subwoofer:  130 watt RMS
- Satellietspeakers:  2 x 35 watt
- Totaal piekvermogen:  400 watt
- Frequentiebereik:  35 Hz - 20 kHz


