
 
 
 

2.0 Multimedia desktop-luidspreker 

 
 

Handleiding 
83172 

 
De ednet 2.0 multimediabureabladluidsprekers zijn een perfecte aanvulling op uw 
notebook of PC. Door het heldere en volle stereo geluid uit de luidsprekers ervaart u 
een realistische geluidservaring bij uw media. Dankzij de moderne en compacte 
vormgeving past de 2.0 multimedia bureaubladspeaker perfect in elke omgeving. De 
voeding van de luidspreker wordt verzorgd via de USB-interface van het apparaat. U 
kunt zelf bepalen of u de aansluiting van het apparaat gebruiken of een 
USB-oplaadadapter voor het plaatselijke elektriciteitsnet. Het volume kan niet alleen 
op de pc of het notebook worden geregeld, maar ook rechtstreeks aan de kabel van de 
luidsprekers zelf. 
 

Functionele eigenschappen: 
1 Gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken. 
2 Ergonomisch ontwerp, eenvoudige bediening, handige aanpassing van het volume 



3 Het klassieke ontwerp past perfect bij een notebook, ingebouwde actieve versterker, 
afgerond tonen, rubberen rand van 2,0 inch. De 2 inch-dubbelspoor sterke 
magnetische eenheid gebruikt 5 V-voeding, en het geluidseffect is even goed als 
grotere producten. 

 

Productspecificaties: 
RMS: 3,0 W x 2 
OHM: 4ohm* 2 
Frequentiebereik: 40 Hz--20 kHz 
Signaal-ruisverhouding: ≥60 dB 
Ingangsgevoeligheid: 600±100 mV 
Vervorming: ≤0,3% 
Productafmeting: 72 x 82 x 78 mm x 2 
Productgewicht: 370 g 
 

Inhoud van de verpakking: 
• 2.0 Multimedia desktopluidspreker 
• Gebruikshandleiding 
 

Gebruik: 
1 Verbind de luidspreker met de voeding volgens het verbindingsdiagram 
2 Pas het volume aan met de volumeregeling. Wanneer u deze naar omhoog schuift, 

verhoogt het volume, en wanneer u deze naar beneden schuift, vermindert het 
volume. Pas het volume aan naargelang u wenst 

3 Schakel het toestel uit wanneer u het niet gebruikt, en trek de stekker uit 
Verbindingsdiagram luidspreker: 



 
 
Het toestel kan worden aangesloten op een pc, laptop, mobiele telefoon, MP3, IPOD, 
IPAD, etc. 
 

 

Opgelet: 
1. Zorg ervoor dat wanneer u het toestel aansluit de USB-voeding uitgetrokken is en 

controleer of het toestel uit staat, zo niet kan de luidspreker beschadigd raken 
2. Controleer of de toestellen correct verbonden zijn, d.w.z. of de stekkers goed 

insteken, anders kan het geluid zwak of stil zijn, of kan er ruis te horen zijn 
 

Stap 1: Neem de USB-stekker Stap 2: Neem de audiostekker 
Stap 3: Verbind de USB-stekker en de 
audiostekker met de computer 

Stap 4: Zorg dat ze goed  
verbonden zijn Stap 5: Speel muziek af 


