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Os altifalantes multimédia para PC 2.0 ednet são o complemento perfeito para o seu 
computador portátil ou o seu PC. Através do som estéreo limpo e cheio dos altifalantes, 
os seus equipamentos tornam-se numa verdadeira experiência de som. Graças ao 
design moderno e compacto, os altifalantes multimédia para PC 2.0 ednet adequam-se 
perfeitamente a qualquer ambiente. A alimentação dos altifalantes é assegurada 
através da interface USB do seu equipamento. O utilizador apenas precisa de decidir se 
pretende utilizar a ligação no respetivo dispositivo ou um adaptador de carregamento 
USB para a rede elétrica local. O controlo de volume é realizado diretamente no 
próprio cabo dos altifalantes, para além do controlo habitual através do PC ou do 
Notebook. 
 

Características funcionais: 
1 Prática de transportar, fácil de usar. 
2 Design ergonómico, controlo conveniente e ajuste de volume mais prático 



3 Combinação clássica para Notebook, pura qualidade, amplificador de potência ativa 
integrado, revestimento de rebordo com 2 pol. de espessura e umas linhas 
agradáveis arredondadas, unidade magnética de faixa dupla forte de 2 pol., padrão 
5 V da unidade atual e o som consegue ser tão bom como produtos similares de 
maior dimensão. 

 

Especificações do produto: 
RMS: 3,0 W x 2 
OHM: 4ohm* 2 
Resposta em frequência: 40 HZ - 20 KHZ 
Relação sinal-ruído: ≥ 60dB 
Sensibilidade da entrada: 600±100mV 
Distorção: ≤0,3% 
Tamanho do produto: 72x82x78 MM x 2 
Peso do produto: 370 g 
 

Conteúdo da embalagem: 
• Coluna de Computador Multimédia 2.0 
• Manual do Utilizador 
 

Como usar: 
1 Ligue a coluna à alimentação de acordo com o diagrama de ligação 
2 Use o botão para regular o volume, deslize para cima, o volume aumenta e para 

baixo diminui, ajuste para conseguir os melhores efeitos sonoros de acordo com o 
seu agrado. 

3 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 
 

 

Atenção: 
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 todos os cabos para garantir uma ligação correta, uma ligação lenta ou 
silêncio poderão provocar fenómenos adversos, tais como ruído. 

 

Passo 1: Segure a ficha USB Passo 2: Segure a ficha de áudio 
Passo 3: Ligue a ficha USB e a ficha de  
áudio ao computador 

Passo 4: Ligue bem Passo 5: Reproduza a música 


