Sound BlasterX Kratos S3
Analog 2.1 spillehøjttalere
Forbedr din spiloplevelse med Sound BlasterX Kratos S3, din ultimative ledsager ved desktop gaming. Optimeret med
satellitter med fulde intervaller og større lydstyrkekapacitet til at producere klare højder og detaljeret mellemtonelyd.
Den finjusterede, nedadrettede subwoofer med port-tube design pumper ud dyb dynamisk bas til massiv spil, fremragende
film og fyldig bas-centreret musikafspilning uden forvrængning.
KRAFTFULD 2,75” SATELLITDRIVERE PLUS 5,25” SUBWOOFER
Satellitterne med fulde intervaller og større lydstyrkekapacitet til at producere klare højder og detaljeret mellemtonelyd. Den finjusterede, nedadrettede
subwoofer med port-tube design pumper ud dyb dynamisk bas uden forvrængning til fremragende spil, film og fyldig bas-centreret musik.
TRÆKABINETTER MED NATURLIG LYD
Bygget helt i træ for en bedre resonansdæmpning, giver kabinetter fyldigere, varmere, mere naturlig lyd end plast baseret design.
BEKVEM LYDKONTROL
Hovedlydstyrkeknappen og tænd/sluk-knappen er let tilgængelige på den højre satellit.
HOVEDTELEFONUDGANGSSTIK
Skal du spille et scrim eller holde dig vågen for noget kaos sent om natten? Tilslut enhver analogt headset ind i højre satellit for en problemfri overgang fra
højttalere til noget diskret.
92 WATT SPIDSEFFEKT
Fyr op under din lydoplevelse med 92 watt ren styrke til det ekstra "pift" i spil, film og musik!
BLASTERX ACOUSTIC ENGINE LYDFORBEDRINGER
Vælg mellem 4 forudindstillinger og oplev realtidslydforbedringer såsom surroundsound, klarere signaler og bas boost.

Tekniske specifikationer

Pakkens indhold

• Produktvægt:
•
Højre satellit: 0,586 kg / 1,29 lbs
•
Venstre satellit: 0,513 kg / 1,13 lbs
•
Subwoofer: 2,445 kg / 5,39 lbs
• Produktdimension:
•
Satellit: (HxBxD): 160 x 96 x 100 mm / 6,3 x 3,8 x 3,9"
•
Subwoofer: (HxBxD): 247 x 178 x 218 mm / 9,7 x 7 x
8,6"
• Emballagevægt:
•
Udvendig kasse: 4,5 kg / 9,92 lbs
•
Kartonkasse: 9,9 kg / 21,83 lbs
• Emballagedimension:
•
Udvendig kasse: (HxBxD): 415 x 275 x 225 mm / 16,34
x 10,83 x 8,86"
•
Kartonkasse: (HxBxD): 430 x 290 x 475 mm / 16,93 x
11,42 x 18,7"
• Stiktype:
•
Hovedtelefonudgang: 3,5 mm stik med 3 ben
• Støbt kabeltype:
•
Line In: 1,5 m kabel afsluttet med et 3,5 mm stereostik
•
Vekselstrøm: 1,5 m kabel afsluttet med et strømstik med
2 ben
• Farve: Sort

•
•
•
•
•

2 x Sound BlasterX Kratos S3 satellitter
1 x Sound BlasterX Kratos S3 subwoofer med strømkabel
1 folder om garanti og teknisk support
1 introduktionsvejledning
1 folder om Sikkerhed og lovgivning

Minimumssystemkrav
Til Software:
Windows
• Microsoft® Windows 10, Windows 8.1/8.0 32/64 bit, Windows 7
32/64 bit
• Intel® Core™2 Duo eller AMD® tilsvarende processor (2,8 GHz
eller hurtigere anbefales)
• Intel, AMD eller 100% kompatibelt bundkort
• 1 GB RAM
• >600 MB ledig harddisk plads

Software
• Kan hentes fra internettet: BlasterX Acoustic Engine Lite

Garanti
• 1 års begrænset ansvar på hardware
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