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KÖSZÖNJÜK! 

 

Kedves Vásárlónk! 

Gratulálunk új MiniPod Bluetooth Hi-Fi 

hangszórójához. 

Az ikonikus dizájn ötvöződik a legújabb 

vezeték nélküli Bluetooth 

technológiával. Sok-sok évnyi hallható és 

látható élvezetet kívánunk Önnek  

MiniPod Bluetooth készülékéhez. 

Üdvözlettel, 

Az Ön Podspeakers csapata. 
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A DOBOZBAN 

Mi van a dobozban? 

1x MiniPod Bluetooth vezeték nélküli 

Bluetooth Hi-Fi hangszóró. 

1x Távirányító, elemmel együtt. 

4 x AC tápkábel (1 x EU / 1 x UK / 1 x US / 

1 x CN). 

1x Felhasználói útmutató több nyelven. 

 

HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS 

A MiniPod Bluetooth bekapcsolása 

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a MiniPod 

Bluetooth aljához és a fali konnektorhoz. 

2. Kapcsolja be a MiniPod Bluetooth 

készüléket vagy a hangszórón lévő Mode 

gomb megnyomásával, vagy a 

távirányítóval. A MiniPod Bluetooth 

alapértelmezés szerint 

Bluetooth üzemmódban van bekapcsoláskor. 

Most már készen áll a beállítások 

véglegesítésére attól függően, hogy hogyan 

szeretné használni a MiniPod Bluetooth 

készüléket. 

MEGJEGYZÉS: Ha a MiniPod Bluetooth 5 

percig nem játszott le hangot, akkor 

automatikusan 

hálózati készenléti üzemmódba lép, hogy 

minimalizálja az energiafogyasztást. 

Energiafogyasztása a 

hálózati készenléti üzemmódban 1,1 W alatt 

van. Ez megfelel az uniós előírásoknak. 

MiniPod Bluetooth fél óra elteltével 

automatikusan teljes készenléti üzemmódba 

kapcsol (az európai CE-előírásoknak 

megfelelően). 

Ez 1 hétre módosítható a VOL+ és a Stereo 

Pairing gombok 4 másodpercig történő 

nyomva tartásával. 



Az energiafogyasztás teljes készenléti 

üzemmódban 0,4W alatt van. 

MEGJEGYZÉS: Minden vezeték nélküli 

kommunikáció 

kikapcsolható (vagy újra engedélyezhető) a 

2 gomb egyidejű, 8 másodpercig tartó 

lenyomásával. (BT párosítás és Stereo 

Pairing)  

Ez egy kötelező funkció az uniós 

előírásoknak megfelelően. 

 

HOGYAN SZERETNÉ HASZNÁLNI 

A MINIPOD BLUETOOTH-T? 

1. Önálló hangszóróként 

Lépjen a "Stand Alone Setup" (Önálló 

beállítás) 8. oldalra. 

2. Vezeték nélküli sztereó készülékként két 

MiniPod Bluetooth hangszóróval 

Tovább a "Vezeték nélküli sztereó 

beállítása" 9. oldalhoz 

3. Sztereó-készletként egy MiniPod 

Bluetooth hangszóróval és egy 

egy passzív MiniPod hangszóróval 

Tovább a "Sztereó beállítása" 10. oldalra 

 

Önálló beállítás 

A MiniPod Bluetooth beállítása egyetlen 

hangszóróként 

A hangszóró bekapcsolása előtt győződjön 

meg arról, hogy a "Wireless Stereo" 

kapcsoló ON állásban van. 

Szeretne lejátszani a... 

1. Bluetooth: Váltson Bluetooth üzemmódba 

(lásd 9. a 26. oldalon), és csatlakoztassa a 

Bluetooth-eszközt. (lásd 5. a 16. oldalon). 

2. OPT-IN-re csatlakoztatott forrás. Váltson 

OPT üzemmódba (lásd 10. a 26. oldalon), és 

csatlakoztasson egy forrást az OPT-IN-hez 

egy Toslink-kábel segítségével (lásd 3. a 11. 

oldalon). 

3. AUX-IN-hez csatlakoztatott forrás: 

Váltson AUX üzemmódba (lásd 11. a 26. 

oldalon), és csatlakoztasson egy forrást az 

AUX-IN-hez egy 3,5 mm-es jack kábel 

segítségével (lásd 1. a 11. oldalon). 

A mindennapi használathoz lásd a 

"Távirányító" című fejezetet a 23. oldalon, 

hogy megtudja, hogyan kell az összes 

funkciót működtetni. 

Készen áll az indulásra - élvezze! 

 

VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREÓ 

BEÁLLÍTÁSAKét MiniPod Bluetooth 

beállítása a vezeték nélküli sztereóhoz ( 

nem ez a csomag) 

A hangszóró bekapcsolása előtt győződjön 

meg arról, hogy a "Vezeték nélküli sztereó" 

kapcsoló ON állásban van. 

Párosítsa a két MiniPod Bluetooth 

hangszórót vezeték nélküli sztereó 

lejátszáshoz a "Stereo párosítás" című 

fejezetben leírtak szerint. A 20. oldalon a 

"Gombok" alatt leírtak szerint. 

Szeretne lejátszani a... 

1. Bluetooth használatával: Váltson 

Bluetooth üzemmódba (lásd a 9. oldalt a 26. 

oldalon), és csatlakoztassa a Bluetooth-

eszközt. (lásd 5. a 16. oldalon). 

2. OPT-IN-re csatlakoztatott forrás: Váltson 

OPT üzemmódba (lásd 10. a 26. oldalon), és 

csatlakoztasson egy forrást az OPT-IN-hez 

egy Toslink-kábel segítségével (lásd 3. a 11. 

oldalon). 

3. AUX-IN-re csatlakoztatott forrás. Váltson 

AUX üzemmódba (lásd a 11. oldalt a 26. 

oldalon) és a mindennapi használathoz lásd 

a "Távirányító" című részt a 23. oldalon, 

ahol megtudja, hogyan kell az összes 

funkciót működtetni. 

Készen áll. Élvezze! 

 

SZTEREO BEÁLLÍTÁS 

Egy MiniPod Bluetooth és egy MiniPod 

Passive beállítása sztereóhoz 

A hangszóró bekapcsolása előtt győződjön 

meg róla, hogy a "Wireless Stereo" kapcsoló 

OFF állásban van. 

Csatlakoztasson egy passzív MiniPodot a 

MiniPod Bluetooth-hoz egy közös 

hangszórókábel segítségével a két hangszóró 

csatlakozói között. 



Szeretne lejátszani a... 

1. Bluetooth segítségével. Váltson Bluetooth 

üzemmódba (lásd a 9. oldalt a 26. oldalon), 

és csatlakoztassa a Bluetooth-eszközt. (lásd 

5. a 16. oldalon). 

2. OPT-IN-re csatlakoztatott forrás. Váltson 

OPT üzemmódba (lásd 10. a 26. oldalon), és 

csatlakoztasson egy forrást az OPT-IN-hez 

egy Toslink kábel segítségével (lásd 3. a 11. 

oldalon). 

3. AUX-IN-re csatlakoztatott forrás: Váltson 

AUX üzemmódba (lásd a 11. oldalt a 26. 

oldalon), és csatlakoztasson egy forrást az 

AUX-IN-hez egy 3,5 mm-es jack kábel 

segítségével (lásd 1. a 11. oldalon). 

A mindennapi használathoz lásd a 

"Távirányító" című részt a 23. oldalon, hogy 

megtudja, hogyan kell az összes funkciót 

működtetni. 

Készen áll! Évezze! 

 

CSATLAKOZÁSOK 

A MiniPod Bluetooth bemeneti és kimeneti 

csatlakozások 

lásd 11. oldal ábra 

 

CSATLAKOZÁSOK 

A MiniPod leírása 

Bluetooth bemenet és kimenet 

1. Kiegészítő bemenet:  

3,5 mm-es mini jack sztereó bemenet, ahol 

analóg kimenettel rendelkező források x 

CD-lejátszó, 

Beépített RIAA-val rendelkező 

lemezjátszók, TV készülékek stb. 

csatlakoztathatók. 

2. Subwoofer kimenet: 

3,5 mm-es mono mini jack kimenet lefelé 

kevert sztereóval aktív mélynyomó 

hozzáadásához. 

3. Optikai bemenet: 

Toslink bemenet, ahol a digitális optikai 

kimenettel rendelkező források x DVD, 

BluRay lejátszók, TV-készülékek stb. 

csatlakoztathatók. 

4. Tápbemenet: 

Csatlakoztassa a mellékelt, a régiónak 

megfelelő tápkábelt. 

5. USB-port: 

Kizárólag szervizeléshez. Nem szabad 

semmilyen eszközt csatlakoztatni. 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok 

lids 13. oldal ábra 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

1. Hangerő lefelé: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő 

csökkentéséhez. (Másodlagos használat: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a 

VOL+ (3) billentyűvel 4 másodpercig a 

hangszóró gyári alaphelyzetbe állításához). 

2. Bekapcsolás Mód: 

Nyomja meg egyszer a MiniPod Bluetooth 

bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa 

lenyomva 4 másodpercig, hogy a MiniPodot 

készenléti üzemmódba állítsa. Mindig 

Bluetooth módban ébred fel. Amikor a 

hangszóró be van kapcsolva, nyomja meg 

többször a bemeneti módok közötti 

váltáshoz: Bluetooth, OPT és AUX. 

3. Hangerő felfelé: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő 

emeléséhez. (Másodlagos használat: Nyomja 

meg és tartsa lenyomva egyszerre a VOL- 

(1) billentyűt 4 másodpercig a hangszóró 

gyári alaphelyzetbe állításához).  

4. Vezeték nélküli sztereó: 

FONTOS MEGJEGYZÉS: Csak akkor 

működtesse ezt a kapcsolót, ha a 

hangszóró ki van kapcsolva. 

Állítsa ON (alapértelmezett) állásba, ha a 

MiniPod Bluetooth hangszórót Stand Alone 

(önálló) vagy a Vezeték nélküli sztereó 

beállításban használja. 

Állítsa OFF állásba, ha a MiniPod Bluetooth 

hangszórót olyan sztereó beállításban 

használja, ahol egy passzív MiniPod 

csatlakoztatva van, és a beépített sztereó 

erősítő hajtja meg. 



 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

Lásd 15. oldal ábra 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

 

Bluetooth párosítás: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 

másodpercig. A MiniPod Bluetooth 

felismerhető üzemmódba lép (párosítás 

üzemmódba ) lép 1 percre, ahol Bluetooth-

eszközként lesz látható telefonja, 

számítógépe Bluetooth-eszközök listáján. 

Egyszerűen válassza ki a MiniPod Bluetooth 

készüléket a listán a kapcsolat 

létrehozásához. 

A párosítási módba való belépéskor 2 rövid 

hangjelzés hangzik el, és a LED villogni 

kezd. 

gyorsan. Ha csatlakoztatva van egy 

eszközhöz, egyetlen hangjelzés hallatszik. 

Ha nincs kapcsolat. 

1 percen belül, egy hosszú hangjelzés 

hangzik el. 

1 perc elteltével a hangszóró 

csatlakoztatható üzemmódba lép, ahol 

manuálisan lehet majd 

ismert eszközökhöz (legfeljebb 8 eszközhöz) 

csatlakozni. Miután az eszköz csatlakozik, 

vezeték nélkül is lejátszhatja zenéjét, ha a 

MiniPod Bluetooth-t választja lejátszási 

forrásként. 

(Másodlagos használat: Nyomja meg és 

tartsa lenyomva 8 másodpercig a Bluetooth 

párosítással (7) együtt, hogy letiltson (vagy 

újra engedélyezzen) minden vezeték nélküli 

kommunikációt). 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

Lásd 17. oldali ábra 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

 

6. Hangbeállítások: (EQ beállítások) 

A hang lejátszása közben nyomja meg 

többször a gombot, hogy váltson a 3 előre 

beállított hangbeállítás között ,Optimal - Flat 

- Boost. A hangbeállítás megváltoztatásakor 

a hangszóró 

rövid időre elnémul, majd az új 

hangbeállítással újraindul a lejátszás. 

True Wireless sztereó beállítás esetén ezt a 

bal és a jobb csatornán kell elvégezni 

külön-külön. 

A gyári alapbeállítás: Optimális. 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

Lásd 19.oldal ábra 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

 

Sztereó párosítás: 

A MiniPod Bluetooth támogatja a vezeték 

nélküli sztereó párosítást két MiniPod 

Bluetooth hangszóró használatával. 

Teljes vezeték nélküli szabadságot biztosít 

két MiniPod Bluetooth sztereó párosításával. 

Vezeték nélküli sztereó Mode (4) módnak 

ON állásban kell lennie, hogy az alábbiak 

működjenek. 

Kapcsolja be mindkét MiniPod Bluetooth 

hangszórót. 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a sztereó 

párosítás gombot az első hangszórón 4 

másodpercig, amíg két rövid hangjelzést 

hall. Ez a hangszóró most a bal csatorna és 

várja a sztereó párosítást a második 

hangszóróval. 

Nyomja meg kétszer a második hangszórón 

lévő sztereó párosítás gombot. Hallani fog 

két rövid hangjelzést, és a hangszóró most 

már a jobb csatornás hangszóró. A két 

hangszóró folytatja a sztereó párosítást, és 

egy rövid hangjelzést hall, amikor a 

párosítás megtörtént. 



A jobb csatornás hangszóró "slave" 

üzemmódba lép, a LED kikapcsol, és a 

fizikai 

gombok és a csatlakozások letiltásra 

kerülnek. 

Ha a sztereó párosítás 2 percen belül nem 

történik meg, a hangszóró/hangszórók 

visszatérnek a normál állapotba. 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

Lásd 21.oldal ábra 

 

GOMBOK 

A MiniPod Bluetooth gombok leírása 

 

Folytatás az előző oldalról... 

A sztereó párosítás ideiglenesen feloldható, 

ha megnyomja és 4 másodpercig lenyomva 

tartja a Stereo Pairing (7) gombot. Ekkor 

egy hangjelzés hallható, és mindkét 

hangszóró Stand Alone üzemmódba lép.  

Ha a két hangszórót ismét vezeték nélküli 

sztereóba kapcsolná, egyszerűen kapcsolja 

ki/be a készüléket, vagy válasszon egy 

másik üzemmódot, majd kapcsoljon vissza 

ismét Bluetooth módba. 

Ahhoz, hogy a két Podspeaker véglegesen 

kikerüljön a True Wireless módból, 

egyszerűen csináljon egy gyári visszaállítást 

(factory reset) mindkét hangszórón. 

(Másodlagos használat: Tartsa 8 

másodpercig lenyomva a Bluetooth 

párosítást (5) együtt, hogy 

letiltsa (vagy újra engedélyezze) a vezeték 

nélküli kommunikációt). 

 

TÁVIRÁNYÍTÓ 

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása 

Lásd 23.oldal ábra 

 

TÁVIRÁNYÍTÓ 

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása 

 

1. Bekapcsoló gomb készenléti üzemmódba 

állítja/ébreszti a MiniPod Bluetooth-t 

Standby üzemmódból. Mindig Bluetooth 

üzemmódban kapcsol be. 

2. Hangerő fel: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő 

felfelé kapcsolásához. 

3. Hang elnémítása: 

Nyomja meg a hang teljes 

ki/bekapcsolásához. 

4. Hangerő csökkentése: 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő 

lehalkításához. 

5. Előző dal: 

Csak Bluetooth módban működik. Nyomja 

meg a lejátszási listában az előző 

zeneszámhoz való ugráshoz. 

6. Lejátszás / szünet: 

Csak Bluetooth módban működik. Nyomja 

meg az aktuális zene lejátszásának 

megkezdéséhez vagy szüneteltetéséhez a 

lejátszási listában. 

7. Következő dal: 

Csak Bluetooth módban működik. Nyomja 

meg a lejátszási lista következő számra való 

ugráshoz. 

 

TÁVIRÁNYÍTÓ 

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása 

Lásd 25.oldal ábra 

 

TÁVIRÁNYÍTÓ 

A MiniPod Bluetooth távirányító leírása 

 

8. Bluetooth párosítás: 

Nyomja meg egyszer, és a MiniPod 

Bluetooth belép a Felfedezhető üzemmódba 

(Párosítási mód) 

1 percre, ahol látható lesz telefonja, 

számítógépe Bluetooth-eszköz listáján. 

Egyszerűen válassza ki a MiniPod 

Bluetooth-t a listán a kapcsolat 

létrehozásához. 

A párosítási módban két rövid hangjelzés 

fog megszólalni. A készülékhez való 

kapcsolódás után egyetlen hangjelzés fog 

megszólalni. Ha 1 percen belül nem jön létre 

kapcsolat, egy hosszú hangjelzés hallatszik. 



1 perc elteltével a hangszóró 

csatlakoztatható üzemmódba kerül, ahol 

manuálisan csatlakozhat ismert eszközökhöz 

(legfeljebb 8 eszközhöz). Ha az eszköz 

csatlakoztatva van a 

MiniPod Bluetooth készülékhez, vezeték 

nélkül lejátszhatja zenéjét, ha a MiniPod 

Bluetooth-t választja forrásnak. 

9. Bluetooth mód: 

Nyomja meg a gombot a MiniPod Bluetooth 

Bluetooth módba történő kapcsolásához. 

10. Optikai mód: 

Nyomja meg az OPT-IN-re csatlakoztatott 

hangforrás meghallgatásához. 

11. Kiegészítő üzemmód: 

Nyomja meg az AUX-IN-re csatlakoztatott 

hangforrás meghallgatásához. 

 

LED / TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐ 

A LED leírása 

Kék: 

Bluetooth üzemmód 

 

Folyamatos: ON / A készülék csatlakoztatva 

és a lejátszás folyamatban. 

Villogás: Csatlakoztatható üzemmód. 

Gyors villogás: Párosítási mód. 

Teljes fényerőn pulzál: üresjárat. Forrásra 

várva. 

Fél-fényerőn pulzál: Hálózati készenlét. A 

hangszóró bekapcsolható egy forrás által. 

 

Fehér:  

Optikai üzemmód 

Folyamatos: bekapcsolt állapot 

Pulzálás teljes fényerőn: üresjárat. Forrásra 

várva. 

Pulzálás fél fényerőn: Hálózati készenlét. A 

hangszóró bekapcsolható egy forrás által. 

 

Zöld: 

Kiegészítő üzemmód 

Folyamatos: bekapcsolt állapot 

Teljes fényerőn történő pulzálás: Üresjárat. 

Forrásra várva. 

Pulzálás fél fényerőn: Hálózati készenlét. A 

hangszóró bekapcsolható egy forrás által. 

KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN: 

Készenléti üzemmód. Vezeték nélküli 

sztereó beállításban a jobb oldali hangszóró 

"szolga" üzemmódban van. 

 

BEJÁRATÁSI IDŐSZAK 

Azért, hogy a MiniPod hangzása a lehető 

legjobb legyen 

 

Új MiniPod hangszóróinak bejáratási ideje 

körülbelül 15-20 óra. 

Javasoljuk, ez idő alatt normál hallgatási 

szinten használja, csak ezután döntsön a 

hangszórók végleges elhelyezéséről. 

A bejáratási időszak alatt a meghajtó 

egységek pontosan a helyükre illeszkednek, 

így majd tökéletesen működnek. 

 

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS 

A MiniPod Bluetooth tisztán és rendben 

tartása 

 

A lakkozott MiniPodon tisztítására 

semmiféle oldószer vagy tisztítószer 

használatát nem tanácsoljuk. 

A doboz felülete általában csak portalanítást 

vagy nedves, puha ruhával történő tisztítást 

igényel. 

(csak hideg, tiszta vizet használjon). Kerülje 

a meghajtó egységek, különösen a 

magassugárzó érintését, mert károsodást 

okozhat. 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI 

INFORMÁCIÓK 
A termék helyes megsemmisítése 

A terméken vagy a leírásban feltüntetett jelölés 

azt jelzi, hogy nem szabad ártalmatlanítani 

általános háztartási hulladékokkal együtt a 

termék élettartamának végén. A környezeit vagy 

emberi egészségi károsodások megelőzése 

érdekében kérjük, különítse el ezt a terméket a 

többi hulladéktípustól, és az anyagok 

újrafelhasználásának elősegítése érdekében 



felelősségteljesen gondoskodjon a 

hasznosításról. 

A háztartási felhasználóknak vagy azzal a 

kiskereskedővel kell felvenniük a kapcsolatot, 

ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi 

önkormányzati hivatallal, hogy megtudják, hová 

és hogyan vihetik el környezetkímélő 

hulladékgyűjtésre, biztonságos 

újrahasznosításra. 

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a 

kapcsolatot a szállítójukkal, és ellenőrizniük kell 

a vásárlás feltételeit a szerződésben.  

Ezt a terméket nem szabad más 

kereskedelmi hulladékkal keverni 

ártalmatlanítás céljából. 

 

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 

Az Ön biztonsága és a MiniPod Bluetooth 

védelme érdekében 

 

Ne használja a MiniPodot nedves, párás 

vagy poros körülmények között. Ez 

károsíthatja a MiniPodot és a garancia 

érvényét veszti. 

A MiniPodot nem szabad erős közvetlen 

napfényben használni. Napfénynek való 

kitettségből eredő károk érvényteleníthetik a 

garanciát. 

A MiniPod hangszóró sérülésének 

elkerülése érdekében mindig győződjön meg 

róla, hogy a MiniPodot sima és stabil 

felületre helyezze. 

Soha ne próbálja meg kinyitni vagy 

megjavítani a MiniPod hangszórót. Mindig 

forduljon a hivatalos szervizhez javítást 

igénylő meghibásodások esetén. 

Győződjön meg arról, hogy a MiniPod körül 

elég szabad hely van a megfelelő szellőzés 

biztosítása érdekében. 

*Kérjük vegye figyelembe és kövesse a fenti 

biztonsági irányelveket, hogy elkerülje az 

áramütést vagy bármely más veszélyt 

személyi sérülések elkerülése érdekében!!! 

 

TÁVIRÁNYÍTÓ ELEM 

A távirányító egy nem újratölthető Li-ion 

elemet tartalmaz. 

Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusú 

elemre cserélje ki. 

Ne tegye ki az elemet erős hőnek vagy 

közvetlen napfénynek. 

A távirányító apró alkatrészeket tartalmaz. 

tartsa gyermekek számára elérhetetlen 

helyen. 

Ne nyelje le az elemet! Súlyos belső égési 

sérüléseket okozhat, és szükség lesz 

azonnali orvosi ellátást igényel! 

 

GARANCIA 

Az Ön MiniPod Bluetooth készüléke 

garancia hatálya alá tartozik 

A termékre az adott ország/régió helyi 

szabályai szerint vonatkozik a garancia, ahol 

megvásárolták. Kérjük, mindig forduljon a 

helyi kereskedőhöz a garanciával 

kapcsolatban. Garanciális dokumentációként 

(vásárlást igazoló bizonylatként)  

biztonságos helyen őrizze az eredeti blokkot. 

 

FŐ MŰSZAKI ADATOK 

 

A hangsugárzó típusa: Bluetooth: Aktív 

Bluetooth. 

Erősítő: 25W*2 

Frekvencia tartomány: 45Hz-22KHZ 

Érzékenység: 86dB@1m1w 

Névleges impedancia: 6 ohm 

Bemenet: (vezeték nélküli), sztereó line-in 

(3,5 mm-es mini-jack), optikai digitális, 

USB (csak szervizeléshez). 

Kimenet: Subwoofer, hangszóró kábel a 

jobb oldali hangsugárzóhoz. 

A kabinet méretei SzxHxT: 210 x 340 x 200 

mm. 

Súly: 3,0 kg 

 

KÖSZÖNJÜK! 

Még egyszer köszönjük, hogy megvásárolta 

a MiniPod Bluetooth hangszórót. 

Üdvözlettel  

a SCANDYNA csapata 


