
Logitech Speaker System Z623

Code:
BOXLO2029829

Vendor code:
980-000403

EAN code:
5099206024823

Z623 Speaker System + Subwoofer, 200W RMS, 3.5 mm jack, RCA

Dit THX-gecertificeerde 2.1-systeem levert krachtig geluid met 200 watt RMS-vermogen voor
indrukwekkend, krahctig geluid.

U hoeft niets te missen

U geniet van krachtig geluid en indrukwekkende precisie met dit 200 watt, THX®-gecertificeerde 2.1-
speakersysteem.

Komt tot leven

Verpletterende bas, heldere hoge tonen en rijk middengeluid brengen leven in uw games, films en muziek.

U hebt de touwtjes in handen

Meerdere handige ingangen voor muziek, films en gamingapparaten zodat alles waar u naar luistert, beter klinkt.

THX-gecertificeerd

Kwaliteit waarop u kunt vertrouwen: deze speakers voldoen aan de strenge prestatie-eisen en hebben het THX-
certificaat behaald.

Meerdere ingangen

Laat alles beter klinken met handige RCA- en 3,5-mm ingangen voor muziek, films en gamingapparaten.



Geïntegreerde regelaars

U hebt de touwtjes in handen. Draai het volume en de bas omhoog of omlaag om uw luisterervaring af te stemmen.

Krachtig 2.1-systeem

Met de eenvoudige set-up met twee satellieten en een krachtige subwoofer hebt u groots geluid, zelfs in grote
ruimtes.

Ingebouwde hoofdtelefoonaansluiting

Wilt u ongestoord naar muziek luisteren, sluit dan gewoon de hoofdtelefoon aan.

Audio

Aanbevolen gebruik Universeel

Audio-uitgangskanalen 2.1 kanalen

Gemiddeld vermogen 200 W
Piekvermogen 400 W

Energie

Stroombron AC

Gewicht en omvang

Gewicht subwoofer 7 kg
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) 117 x 126 x 196 mm

Subwoofer afmetingen (WxDxH) 305 x 266 x 284 mm

Inhoud van de verpakking

Garantiekaart Ja

Gebruiksaanwijzing Ja

Meegeleverde kabels Audio (3,5 mm)

Logistieke gegevens

Aantal per pallet 36 stuk(s)
Breedte van de omdoos 32 cm

Gewicht omdoos 9,6 kg

GTIN-nummer kartonnen doos (EAN/UPC) 50992060248209

Hoeveelheid per container (20ft) 651 stuk(s)
Hoeveelheid per container (40ft) 1351 stuk(s)

Hoogte van de omdoos 33,5 cm

Lengte omdoos 44 cm



Poorten & interfaces

3,5 mm in Ja

AirPlay Nee

Audio RCA-ingangen 1
Bluetooth Nee

Connectiviteitstechnologie Bedraad

Satelliet luidspreker

Aantal satellieten 2

Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers 70 W

Subwoofer

Gemiddeld vermogen subwoofer 130 W

Regeling van bass-niveau Ja

Technische details

Certificering FCC, CE
Frequentiebereik 35 - 20000 Hz

Hoofdtelefoonuitgangen 1

Kleur van het product Zwart

Volumeregeling Draaiknop

Verpakking

Breedte verpakking 302 mm

Diepte verpakking 311 mm
Gewicht verpakking 9,3 kg

Hoogte verpakking 421 mm

Type verpakking Doos


