
 
 
 

2.0 Çoklu Ortam Masa Üstü Hoparlörü 

 
 

Kullanma Kılavuzu 
83172 

 
ednet 2.0 Multimedya Masaüstü Hoparlör Seti , dizüstü ve masaüstü bilgisayarınız için 
mükemmel bir arkadaştır. Hoparlör setinin temiz ve mükemmel stereo sesi ile, medya 
dosyalarınız gerçek ses tecrübesini yaşarlar. Modern ve kompakt tasarımı sayesinde, 
2.0 Multimedya Masaüstü Hoparlör Seti her türlü ortama mükemmel uyum 
sağlayacaktır. Hoparlör seti gücünü, cihazınızın USB portundan alacaktır. Cihazınızdaki 
bağlantı yerini veya yerel elektrik şebekesi için USB şarj adaptörünü kullanmak 
tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ses seviyesi ayarı, bilgisayar veya dizüstü bilgisayar 
üzerinden standart ayar olanağının yanı sıra doğrudan hoparlör kablosundan da 
yapılabilir. 
 

Fonksiyonel özellikler: 
1 Taşımaya uygun, kullanımı kolay. 
2 Modernleştirilmiş hat kontrolü, kolay kontrol, kolay ayarlanabilir ses ayarı 



3 Dizüstü bilgisayarla klasik elleştirme, yüksek kalite, dahili aktif güç yükselteci, 
yuvarlak form hoş konfigürasyonlu 2.0 inç tamamen bantlı lastik kenarlar, zarif 
görünüm ve 5 V’lık akım sürücüsü sonrasında 2 inç çift yollu güçlü manyetik birim, 
ses efekti benzer ürünlerin büyük hoparlörü kadar iyi olabilir. 

 

Ürünün Teknik Özellikleri: 
RMS: 3,0 W * 2 
OHM: 4ohm* 2 
Frekans yanıtı: 40 HZ--20 KHZ 
Sinyal görüntü oranı: ≥60 dB 
Giriş hassasiyeti: 600±100mV 
Bozulma: ≤0,3% 
Ürün ebadı: 72*82*78 mm*2 
Ürün Ağırlığı: 370 g 
 

Ambalaj içeriği: 
• 2.0 Çoklu Ortam Masa Üstü Hoparlör 
• Kullanıcı kılavuzu 
 

Kullanımı: 
1 Lütfen hoparlörü bağlantı şemasında gösterildiği gibi takın 
2 Ses seviyesini ayarlamak için ses düğmesini kullanın, düğmeyi yukarı kaydırmak ses 

seviyesini artırır, aşağı kaydırmak ses seviyesini azaltır, ses seviyesini kendi zevkinize 
göre ayarlayın 

3 Hoparlör kullanılmayacaksa lütfen hoparlörü kapatarak kablosunu çekin 
Hoparlör bağlantı şeması: 



 
 
Kişisel bilgisayara, dizüstü bilgisayara, cep telefonuna, MP3 çalara, IPOD ve IPAD gibi 
hoparlör girişine sahip aygıtlara takılabilir. 
 

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 
1. Hoparlörü takarken veya çıkarırken gücü kapatmak için önce USB güç besleme 

kablosunu çıkarın aksi takdirde hoparlör zarar görebilir 
2. Bağlantının gevşek olmadığından ve doğru bağlantıdan emin olmak için tüm 

kabloları kontrol edin, aksi takdirde gürültü gibi anormallikler oluşabilir 
 

Adım 1: USB Ucunu alın Adım 2: Ses jakını alın 
Adım 3: USB ucunu ve ses jakını  
bilgisayara takın 

Adım 4: İyice takın Adım 5: Müziği dinleyin 


