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Funcionamento dos botões principais 

+ Para aumentar o volume da coluna 

- Para reduzir o volume da coluna 

>II Este botão serve para fazer Pausa /Reproduzir 
a música 

 

 

 



 

Indicador / Desempenho da Bateria 

• A carregar, a luz do indicador fica vermelha 

• Quando totalmente carregada, a luz apaga-se 

• Quando a bateria já está gasta, a coluna será 
automaticamente desligada 

• A luz do indicador estará azul constante sempre 
que a música estiver a ser reproduzida a partir 
duma fonte externa 

Tempo de carga: Tempo estimado de 3 a 6 horas 
com uma reprodução contínua de música. Deve ter 
em atenção que a duração da carga varia de acordo 
com o estado da bateria e se esta estiver 
completamente descarregada 

Interruptor ligar/desligar 

 

Este encontra-se na base 
inferior da coluna 

 



Tomada de entrada áudio 3.5mm 

Permite a ligação a todos os PCs, computadores 
portáteis, walkman, discman, leitor MP3, 
iPods/iPhones/iPads, Smartphones e telefones com 
uma tomada de áudio semelhante (deve usar para a 
ligação o cabo 3.5mm para 3.5mm incluído na 
embalagem do produto) 

 

Cabo carregamento Mini USB 

Este cabo está incluído na embalagem do produto 
para permitir o carregamento da bateria de lítio-ião 
integrada na coluna. Com este cabo, pode carregar 
a coluna a partir de qualquer porta USB existente no 
computador portátil, PCs ou adaptador USB que liga 
à tomada eléctrica de parede (o adaptador USB não 
está incluído na embalagem do produto). 



Construção Áudio 

Esta coluna é baseada numa tecnologia de som 
patenteada e com uma estrutura de concepção 
acústica a qual usa ar comprimido para aumentar  
a qualidade de som. 

O efeito daí resultante é que tem a capacidade de 
produzir som com um volume muito elevado e sem 
qualquer distorção ou com uma distorção muito 
reduzida mantendo ao mesmo tempo a qualidade  
da música no volume mais baixo. 

 

Sistema ressonante de suspensão tipo baixa 
frequência 

Estrutura de desenho acústico especial 
que permite a compressão e a expansão 
do ar para libertar energia 

 

Busca de baixa frequência 

 

Tem a função de busca em tempo real de 
compensação do volume. Isto 
simplesmente significa que quando reduz 
o volume, pode continuar a experimentar 
uma boa ressonância do som num nível 
de baixa frequência. 



Especificações da Tecnologia 

Bateria lítio integrada com tensão: 3.7V 
Capacidade da bateria de lítio: 450mAh 
Tensão de recarregamento: 5V 
Especificações de toque: 40mm 3Ω 3W 
Resposta frequência: 60Hz-18KHz 
SNR (Sinal para Proporção de Ruído): ≥95 dB 
Grau de distorção:  ≤0.5% 
Dimensão: 60*60*50mm 
 

Cuidados e Manutenção: 

1. Deve manter este produto longe do alcance das 
crianças. 

2. Deve ter em atenção que ao armazenar este 
produto em ambientes frios, com poeira ou com 
humidade pode afectar o desempenho do mesmo 
(resistente à água). 

3. Quando o produto não estiver a funcionar 
correctamente, não deve tentar repará-lo. Em vez 
disso deve consultar o revendedor mais próximo, 
para obter aconselhamento. 


