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Datasheet
Příslušenství FUJITSU SOUNDSYSTEM DS E2000
Air
Multimédia
Hlubokotónová jednotka využívající stlačený vzduch rozezní váš stůl
Nový výkonnější zvukový systém SOUNDSYSTEM DS E2000 Air nabízí působivý a
dokonale vyvážený zvuk v celé šířce frekvenčního pásma. Jedná se o špičkovou
sadu reproduktorů s rozhraním USB v překvapivě malém provedení. Robustní
satelitní reproduktory jsou pokryty luxusním klavírním lakem a spodní část je
osvětlena hřejivým světlem.
Hlubokotónová jednotka využívající stlačený vzduch

Špičková hlubokotónová jednotka s technologií Acoustic Air Spring (AAS) a
s neuvěřitelně silnými basy a napájením z USB.
Ovladač připojený kabelem umožňuje pohodlné ovládání

Ovladač připojený kabelem umožňuje jednoduše nastavit hlasitost
Stylová klavírní černá s karmínovým osvětlením LED

Lepší zážitek z poslechu, stylový povrch a příjemné osvětlení
Technologie Plug & Play

Jednoduchá konstrukce Plug & Play poskytuje maximální jednoduchost při
použití s jakýmkoliv notebookem, počítačem či MP3 přehrávačem.
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SOUNDSYSTEM DS E2000 Air
Technické parametry
Výstupní výkon (RMS): 2,4 W = 1,2 W x 2
Impedance: 4 ohmy
Frekvenční rozsah: 120 Hz – 20 kHz
1,5” širokopásmový reproduktor
Zvukový konektor jack 3,5 mm
Přímé napájení z portu USB

Sluchátka

bez sluchátek

Mikrofon

bez mikrofonu

Vyžadované rozhraní

Zvukový konektor jack 3,5 mm

Barva

Černá / karmínově červená

Rozhraní
Napájecí zdroj

Napájení z USB

USB 2.0 celkem

1

Požadavky na systém
Vyžadované rozhraní

Zvukový konektor jack 3,5 mm

Požadavky na systém

Zvukový konektor jack 3,5 mm

Podporované operační systémy

bez operačního systému

Požadavky na systém
Klasifikace zařízení
Vstup napájecího zdroje

Napájení z USB

Shoda se standardy
Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š x H x V)

203 x 130 x 86 mm

Rozměry (Š x H x V)

86 x 64 x 68

Hmotnost

0,67 kg

Obsah balení
SOUNDSYSTEM DS E2000 Air
Zvukový kabel s 3,5mm konektorem jack – 90 cm
Kabel USB – 90 cm
Příručka pro rychlou instalaci
Brožurka o bezpečnosti
Leták pro odbornou pomoc

Informace pro objednání
S26391-F7128-L600

EAN: 4049699469527

Záruka
Záruční lhůta

3 roky

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Strana 2 / 3

www.fujitsu.com/fts/accessories

Datasheet Příslušenství FUJITSU SOUNDSYSTEM DS E2000 Air Multimédia

Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu SOUNDSYSTEM
DS E2000 Air, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu SOUNDSYSTEM
DS E2000 Air společnosti Fujitsu požadujte od
svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-04-02 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/accessories

