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O sistema de som com mini subwoofer ednet 2.1, com os seus dois satélites de 3 Watts 
(RMS) cada um e com o mini subwoofer com saída de 5 Watts (RMS), proporciona um 
som límpido e equilibrado. A fonte de alimentação é realizada através de uma porta 
USB no PC, Notebook, adaptador de carregamento USB, etc. O volume, bem como os 
graves, podem ser ajustados através dos controlos na parte frontal do subwoofer. Um 
LED na frente indica a disponibilidade. O design simples e moderno integra-se 
perfeitamente em qualquer ambiente. 



Características funcionais: 
 Pura qualidade de som, o baixo é denso 
 Com o botão frontal, a regulação do volume é uma operação mais simples e rápida 
 Portáteis/telemóveis/MP3... são parceiros perfeitos, excelente qualidade de som 

para reproduzir música, vídeo e multimédia. 

 

Especificações do produto: 
Potência efetiva: 5 W+ 3 W x 2 
Resposta em frequência: 100 Hz - 20 KHZ 
Impedância: 4 ohm+ 4ohm* 2 
Dimensões do subwoofer (CxPxA): 102*122*135 mm 
Tamanho da coluna satélite (CxPxA): 66x63x80 mm 

 

Conteúdo da embalagem: 
• 1 x subwoofer 
• 2 x colunas 
• Manual do Utilizador 
• Cabos de ligação USB e AUX 

 

Como usar: 

Ligue a coluna à alimentação de acordo com o diagrama de ligação 

1. ligue a coluna às colunas satélites 
2. Ligue a coluna à alimentação de acordo com o diagrama de ligação 
3. Através da regulação dos dois botões no subwoofer, ajuste o controlo do volume, 

rode para a esquerda (-) para diminuir o volume e rode para a direita (+) para 
aumentar, ajuste para conseguir o melhor som de acordo com o seu agrado! 

4. Se a coluna estiver inativa, desligue o botão de alimentação e, em seguida, retire a 
ficha. 
Diagrama de ligação da coluna: 



 
 

 

 

Pode ligar-se a computadores de secretária, portáteis, telemóveis, MP3, IPOD, IPAD, etc. 
Dispositivo de entrada de áudio 

Ligue a coluna às 
colunas satélites 

Ficha USB para conector de áudio  
de 3,5 mm 

Ajuste o volume 

USB 

Baixo Volume 

Indicador LED 

Entrada de linha 



Como ligar: 
 
1. Ao desligar ou puxar a ficha, o cabo de alimentação USB deve primeiro ser desligado, 

também para confirmar se a coluna está desligada, caso contrário poderá 
danificá-la. 

2. Ligue os cabos de entrada de sinal de áudio para garantir que a ligação está correta. 
3. Ligue todos os cabos para garantir uma ligação correta, uma ligação lenta ou 

silêncio poderão provocar fenómenos adversos, tais como ruído. 
 


