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PARALAJMËRIM
Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të
kufizuar, si në një raft librash ose në një
mobilie inkaso.
Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, mos mbuloni
hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa
tavoline, perde, etj.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me
flakë të pambrojtur (për shembull, qirinjtë
e ndezur).
Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve
elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet
ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi
pajisje nuk duhen vendosur objekte
të mbushura me lëng, siç janë vazot.
Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa
kohë që është e lidhur me prizën e rrymës
së drejtpërdrejtë, edhe nëse njësia vetë është
e fikur.
Duke qenë se spina kryesore përdoret për të
shkëputur njësinë nga rrjeti elektrik, lidheni
njësinë me një prizë lehtësisht të arritshme
rryme të drejtpërdrejtë. Nëse vini re një
anomali në njësi, shkëputni menjëherë prizën
kryesore nga priza e rrymës së drejtpërdrejtë.
Mos ekspozoni bateritë ose pajisje me bateri të
instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar siç janë
drita e diellit dhe zjarri.
Vetëm për përdorim në ambiente të brendshme.
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Njoftim për klientët: informacioni
i mëposhtëm aplikohet vetëm
për pajisjet e shitura në vendet
ku aplikohen direktivat e BE-së.
Prodhuesi i këtij produkti është
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi
i autorizuar për EMC dhe sigurinë e produktit
është Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për
çdo çështje shërbimi ose garancie, ju lutemi
referojuni adresave që jepen në dokumentet
e veçanta të shërbimit ose garancisë.

Hedhja e pajisjeve të
vjetra elektrike
dhe elektronike
(e aplikueshme
në Bashkimin
Evropian dhe
shtetet e tjera
evropiane me sistem
të diferencuar
grumbullimi)
Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin
e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet
si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të
dorëzohet pranë pikës përkatëse të
grumbullimit për riciklimin e pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar
që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni
në parandalimin e pasojave të mundshme
negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast
të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i
papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti.
Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në
ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë
informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij
produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë
tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave
shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Hedhja e baterive
të përdorura
(e aplikueshme
në Bashkimin
Evropian dhe vendet
e tjera evropiane me
sistem grumbullimi
të diferencuar)
Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon
se bateria e dhënë me këtë produkt nuk duhet
të trajtohet si mbeturinë shtëpiake.
Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret
i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet
kimike për zhivën (Hg) ose plumbin (Pb)
shtohen nëse bateria përmban më shumë
se 0,0005% zhivë ose 0,004% plumb.
Duke u siguruar që këto bateri të hidhen
siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin
e pasojave të mundshme negative për mjedisin
dhe shëndetin që në rast të kundërt do të
shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm
i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi
i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen
e burimeve natyrore.
Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie,
rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë
lidhje të qëndrueshme me një bateri të
inkorporuar, kjo bateri duhet të zëvendësohet
vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi.
Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë,
dorëzojeni produktin në fund të periudhës
së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse
të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve
elektrike dhe elektronike.
Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni
pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë
nga produkti. Dorëzojeni baterinë pranë pikës
përkatëse të grumbullimit për riciklimin
e baterive të përdorura.
Për më shumë informacion të detajuar
mbi riciklimin e këtij produkti ose baterie,
ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj,
shërbimin e grumbullimit të mbeturinave
shtëpiake ose dyqanin ku keni
blerë produktin.
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Mbi vendosjen

Masat paraprake
Mbi sigurinë
• Nëse brenda në sistem bie diçka e fortë ose
lëng, sistemi duhet të hiqet nga priza dhe
duhet të kontrollohet nga një personel
i kualifikuar përpara se të vihet sërish në punë.
• Mos u ngjitni mbi altoparlantin vertikal ose
nën-vuferin, sepse mund të rrëzoheni dhe
mund të lëndoheni, ose mund të dëmtohet
sistemi.

Mbi burimet e rrymës
• Përpara se të përdorni sistemin, kontrolloni
që tensioni i përdorimit të jetë identik me
furnizimin vendas me energji. Tensioni
i përdorimit tregohet në pllakëzën metalike
në pjesën e pasme të altoparlantit vertikal.
• Nëse nuk do ta përdorni sistemin për një
kohë të gjatë, sigurohuni që ta shkëputni
sistemin nga priza e murit (rrjeti elektrik).
Për të shkëputur kordonin e rrymës së
drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik), kapeni te
vetë priza; mos tërhiqni asnjëherë kordonin.
• Një kunj i spinës është më i gjerë se tjetri
për qëllim sigurie dhe do të futet në prizën
e murit (rrjetin elektrik) vetëm në një mënyrë.
Nëse nuk jeni në gjendje ta futni spinën
plotësisht në prizë, kontaktoni me shitësin.
• Kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit
elektrik) duhet të zëvendësohet vetëm nga
dyqani i kualifikuar i servisit.

Mbi akumulimin e nxehtësisë
Megjithëse sistemi nxehet gjatë punës, ky nuk
është keqfunksionim. Nëse e përdorni këtë
sistem vazhdimisht me volum të lartë,
temperatura e sistemit e pjesës së poshtme
rritet në mënyrë të konsiderueshme. Për të
shmangur djegien, mos e prekni sistemin.
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• Vendoseni sistemin në një vend me ajrosje të
mjaftueshme për të parandaluar akumulimin
e nxehtësisë dhe për të shtuar jetëgjatësinë
e sistemit.
• Mos e vendosni sistemin pranë burimeve
të nxehtësisë siç janë radiatorët, tubacionet
e ajrit, ose në një vend ku bie drita
e drejtpërdrejtë e diellit, ku ka pluhur
të tepërt, ose tronditje mekanike.
• Mos vendosni asgjë mbi pjesën e pasme
të altoparlantit vertikal që mund të bllokojë
vrimat e ajrimit dhe të shkaktojë
keqfunksionime.
• Nëse sistemi përdoret në kombinim me
një televizor, VCR, ose magnetofon,
dhe vendoset shumë pranë asaj pajisjeje,
mund të krijohen zhurma dhe mund të
prishet cilësia e figurës. Në këtë rast,
vendoseni sistemin larg nga televizori
VCR ose magnetofoni.
• Kini kujdes kur vendosni sistemin mbi
dysheme me trajtim të veçantë (të trajtuara
me dyllë, vaj, me lustër, etj.), duke qenë se
mund të rezultojë në njolla ose çngjyrosje.
• Bëni kujdes të shmangni çdo lëndim të
mundshëm në cepat e altoparlantit vertikal
ose nën-vuferit.

Mbi përdorimin
Përpara se të lidhni pajisje të tjera, sigurohuni
që të fikni dhe hiqni nga priza sistemin.

Nëse ka parregullsi ngjyrash në
ekranin e një televizori aty pranë
Mund të vërehen parregullsi të ngjyrave
në disa lloje televizorësh.

Nëse vërehet parregullsi
ngjyrash...
Fikni herë aparatin e televizorit, më pas
ndizeni sërish pas 15 deri 30 minutash.

Nëse vazhdojnë të vërehen
parregullsi të ngjyrave...
Vendoseni sistemin më larg nga aparati juaj
i televizorit.

Mbi pastrimin
Pastroni sistemin me një pëlhurë të butë
të thatë. Mos përdorni asnjë lloj pastruesi
abraziv, pluhur fërkimi ose solucione si alkooli
ose benzina.

Të drejtat e autorit
Ky model përmban sistem rrethues
Dolby* Digital.
* Prodhuar me licencë nga
Dolby Laboratories. Dolby dhe
simboli me dy „D“ janë marka
tregtare të Dolby Laboratories.

Nëse keni pyetje ose probleme në lidhje me
sistemin tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin
më të afërt të Sony.
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Fillimi

Shpaketimi
• Nën-vuferi (1)

Fillimi

• Altoparlanti horizontal (1)

• Teli dixhital optik i televizorit (1)

• Kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë
(rrjetit elektrik) (1)
• Telekomanda (RM-ANU160) (1)

• Udhëzimet e përdorimit (1)
• Garancia (1)
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Indeksi i pjesëve dhe kontrolleve
Për më shumë informacion, shihni faqet e treguara në kllapa.

Altoparlanti horizontal

SURROUND

A Treguesi SURROUND (faqe 14)
B Treguesit e hyrjes (faqe 14)

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
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OPTICAL

COAXIAL

ANALOG

Telekomanda
Ky paragraf përshkruan përdorimin
e butonit të nën-vuferit dhe altoparlantit
horizontal. Shihni faqe 14 për detaje
mbi përdorimin e butonit të pajisjeve
të lidhura.
Shënim

B INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
C TV

t
%
PROG +/–
2 +/–

Fillimi

• Drejtojeni telekomandën drejt qendrës së
panelit të përparmë të altoparlantit horizontal.

A ?/1 (ndezur/në gatishmëri)

D TREBLE +/–
E BASS +/–
F 2 +*/–
G %
H SURROUND
I TV ?/1
Shënim

• Përpara se të përdorni telekomandën
për herë të parë, sigurohuni të hiqni fletën
izoluese të ngjitur te mbajtësi i baterisë.

• Bateria është e instaluar në fabrikë
në telekomandë.
* Butoni 2 + ka një pikë të prekshme.
Përdoreni si udhëzues gjatë përdorimit.
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Lidhja e televizorit dhe luajtësit, etj.
Futni prizën e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) deri në fund.
Nën-vuferi

Në prizën e
murit

Luajtës DVD, etj.

Kordoni dixhital
koaksial
(nuk jepet)
Dalja e audios
koaksiale dixhitale

Luajtës DVD, etj.

TV

Dalja audio
analoge

Kordoni optik dixhital (i dhënë)
Dalja e audios
optike dixhitale
Kordoni audio analog
(nuk jepet)
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Pozicionimi i sistemit
Ilustrimet më poshtë janë shembuj të instalimit të altoparlantit horizontal.
Shënim

• Kur zgjidhni një vend për altoparlantin horizontal, mos bllokoni ajrimin e nxehtësisë në panelin
e pasmë të altoparlantit horizontal.

• Instalimi i altoparlantit horizontal
në një mbajtëse

Fillimi

Instalimi i altoparlantit horizontal
• Instalimi i altoparlantit horizontal
në mur (faqe 12)

Shënim mbi instalimin e nën-vuferit
Vendoseni nën-vuferin në mënyrë të tillë që paneli i pasmë të jetë të paktën dhjetë
centimetra larg murit.

10 cm

vazhdon
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Heqja e mbajtëseve
Kur altoparlanti horizontal do të
vendoset me pamje paksa lart,
ose në mur, hiqni dy mbajtëset në pjesën
e poshtme të altoparlantit horizontal,
siç tregohet më poshtë.

• Sony nuk është përgjegjës për aksidentet
ose dëmtimet e shkaktuara nga instalimi
i pasaktë, forca e pamjaftueshme e murit,
montimi i pasaktë i vidave ose fatkeqësitë
natyrore etj.

1

Përgatitni vida (nuk jepen)
që janë të përshtatshme
për vrimat në pjesën e pasme
të altoparlantit horizontal.

Mbajtësja
4 mm

më shumë se 25 mm

5 mm

10 mm
Shënim

• Kur altoparlanti horizontal vendoset me
pamje paksa lart me mbajtëse të hequra,
bëni kujdes të mos bllokoni vrimat e ajrimit
me tapetin, etj.

Instalimi i altoparlantit
horizontal në mur

Vrima në pjesën e pasme të altoparlantit
horizontal

2

Shtrëngojini vidhat në mur.

Vidhat duhet të dalin përpara 7 deri
8 mm.

Altoparlantin horizontal mund
ta montoni në mur.

380 mm

Shënime

• Përdorni vidha që janë të përshtatshme
për materialin e murit dhe forcën e tij.
Duke qenë se muret prej gipsi janë
veçanërisht të brishtë, vidhat montojini
mirë te një tra muri. Instalojini altoparlantin
horizontal mbi një zonë vertikale dhe të
sheshtë të përforcuar të murit.
• Sigurohuni që instalimin ta kryejnë shitësit
e Sony ose kontraktorë të licencuar dhe
kushtojini kujdes sigurisë gjatë instalimit.
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7 deri 8 mm

3

Vareni altoparlantin horizontal
te vidat.

Radhisni vrimat në pjesën e pasme
të altoparlantit horizontal me
vidhat, më pas vareni altoparlantin
horizontal te dy vidhat.

Lidhja e kordonit të rrymës
së drejtpërdrejtë (rrjetit
elektrik)

Konfigurimi i daljes së zërit
nga pajisja e lidhur
Për daljen e audios dixhitale me shumë
kanale, kontrolloni konfigurimin e daljes
audio dixhitale në pajisjen e lidhur.
Për detaje, referojuni udhëzimeve
të përdorimit të dhëna me pajisjen
e lidhur.
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Fillimi

Përpara se të lidhni kordonin elektrik
(rrjetin elektrik) të altoparlantit
horizontal me murin (rrjeti elektrik),
lidhni të gjitha pajisjet e tjera dhe
televizorin me sistemin.

3
Opsionet e riprodhimit

Këshillë

Përdorimi i sistemit duke
përdorur telekomandën
e dhënë

?/1
INPUT

BASS
+/–

SURROUND

TREBLE
+/–
2 +/–

1
2
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Rregulloni volumin duke
shtypur 2 +/–.

Shtypni ?/1 për të ndezur sistemin.
Shtypni një nga INPUT për të
zgjedhur burimin e hyrjes.
Burimi
i hyrjes

Pajisja që mund
të lexohet

OPTICAL

Pajisja e lidhur me folenë
OPTICAL

COAXIAL

Pajisja e lidhur me folenë
COAXIAL

ANALOG

Pajisja e lidhur me foletë
ANALOG

• Zëri mund të mos dalë nga altoparlantët
e televizorit. Në këtë rast, ulni në minimum
volumin e altoparlantit të televizorit.

Shijimi i efektit rrethues
Ky sistem mund të krijojë tingull
rrethues me shumë kanale.
Shtypni SURROUND. Sa herë që
shtypni këtë buton, ndryshohet
modaliteti i rrethimit ON ose OFF.
Kur modaliteti i rrethimit është aktiv,
ndizet treguesi SURROUND
në altoparlantin horizontal.

Rregullimi i nivelit të basit
dhe sopranos
Ju mund të rregulloni nivelin e basit
dhe sopranos.
Për të rregulluar nivelin e sopranos,
shtypni TREBLE +/–.
Për të rregulluar nivelin e basit,
shtypni BASS +/–.
Kur basi ose sopranoja janë vendosur
në minimum ose në maksimum,
pulsojnë treguesit e daljes
në altoparlantin horizontal.

Shijimi i zërit në volume
të ulëta (modaliteti i natës)
Ju mund të shijoni efektet zanore dhe të
dëgjoni dialogë të qartë edhe me nivel
të ulët të volumit (modaliteti i natës).
Modaliteti i natës është i disponueshëm
vetëm për programet televizive me kodim
Dolby, DVD, dhe disqe Blu-rayTM.

Për të vendosur modalitetin
e natës ON
Mbani SURROUND të shtypur derisa
të pulsojë dy herë COAXIAL treguesi
në altoparlantin horizontal.

Për të vendosur modalitetin
e natës OFF
Mbani SURROUND të shtypur derisa
të pulsojë dy herë OPTICAL treguesi
në altoparlantin horizontal.

Kontrollimi i një televizori
të lidhur
Nëse përdorni vetëm një televizor Sony
pa përdorur këtë sistem, mund të
kontrolloni televizorin Sony të lidhur
me sistemin, duke përdorur butonat
me të verdhë në telekomandë.

TV 2
+/–
TV PROG
+/–
t

1
2
3
4

Shtypni TV ?/1 për të ndezur
televizorin.
Shtypni INPUT për të zgjedhur
hyrjen.
Shtypni TV PROG +/– për të
zgjedhur një kanal.
Shtypni TV 2 +/– për të rregulluar
volumin.

vazhdon
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Opsionet e riprodhimit

TV ?/1

Shënime

Ndërrimi i baterisë
Distanca e funksionimit të telekomandës
zvogëlohet me harxhimin e baterisë.
Kur telekomanda nuk e vë në punë
më njësinë, zëvendësoni baterinë
me një bateri të re litiumi CR2025.

1 Shtyni dhe mbani kapësen
e mbajtëses së baterisë, më pas
hiqni mbajtësen e baterisë.

Kapësja

• Nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një
periudhë të gjatë kohe, hiqni baterinë për të
shmangur dëmtimet e mundshme nga rrjedhja
dhe gërryerja e baterive.
• Hidheni baterinë e përdorur siç duhet. Mbajeni
baterinë e litiumit larg fëmijëve. Nëse bateria
gëlltitet, konsultohuni menjëherë me një
doktor.
• Fshijeni baterinë me një copë të thatë për të
siguruar kontakt të mirë.
• Sigurohuni që të aplikoni polaritetin e duhur
kur instaloni baterinë.
• Mos e mbani baterinë me piskatore metalike,
ndryshe mund të shkaktohet qark i shkurtër.
• Përdorimi i baterive të tjera përveç CR2025
mund të shkaktojë zjarr ose shpërthim.

KUJDES
Rrezik shpërthimi nëse bateria
zëvendësohet në mënyrë të pasaktë.
Zëvendësojeni vetëm me lloj të njëjtë
ose ekuivalent.

2 Zëvendësoni baterinë me "+"
me pamje lart, më pas futni
mbajtësen e baterisë në fole.
+ me pamje lart

Mbajtësja e baterisë
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Informacion shtesë

Zgjidhja e problemeve
Nëse ju ndodh një nga vështirësitë
e mëposhtme gjatë përdorimit
të sistemit, përdorni këtë udhëzues
për zgjidhjen e problemeve për t’ju
ndihmuar të zgjidhni problemin përpara
se të kërkoni riparime. Nëse problemi
vazhdon, kontaktoni shitësin më të afërt
të Sony.

Pajisja nuk është ndezur.

• Kontrolloni që kordoni i rrymës
së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik)
të jetë lidhur mirë.

SOUND
Tingulli Dolby Digital nuk riprodhohet.

• Kontrolloni që Blu-ray Disc, DVD,
etj., të jetë regjistruar në format
Dolby Digital.
• Kur lidhni luajtësin Blu-ray Disc,
DVD etj., me foletë e hyrjes dixhitale
të këtij sistemi, kontrolloni cilësimin
audio (cilësimet për daljen audio)
të pajisjes së lidhur.
Nuk arrihet efekti rrethues.

Nga sistemi nuk del zëri i televizorit.

• Kontrolloni lidhjen e kordonit optik
dixhital ose kordonit audio që lidhet
me sistemin dhe televizorin (faqe 10).
• Kontrolloni daljen e zërit të
televizorit.
Zëri del si nga sistemi ashtu edhe
nga televizori.

• Fikni zërin e sistemit ose televizorit.
Nga sistemi nuk del zëri i pajisjes
së lidhur ose del një zë shumë i ulët.

• Shtypni 2 + dhe kontrolloni
nivelin e volumit.
• Shtypni % ose 2 + për të anuluar
funksionin e heshtjes.
• Kontrolloni që burimi i hyrjes të jetë
zgjedhur saktë.
• Kontrolloni që të gjithë kabllot dhe
kordonët e sistemit dhe pajisjes së
lidhur të jenë futur plotësisht.

• Në varësi të sinjalit hyrës dhe
cilësimeve të fushës së zërit,
përpunimi i tingullit rrethues mund
të mos funksionojë me efikasitet.
Efekti rrethues mund të jetë i lehtë
në varësi të programit ose diskut.

vazhdon
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POWER

• Nëse lidhni një luajtës Blu-ray Disc
ose një luajtës DVD të përputhshëm
me funksionin e efektit rrethues,
efekti rrethues i sistemit mund
të mos funksionojë.
Në këtë rast, vendoseni funksionin
e efektit rrethues të pajisjes së lidhur
në të fikur.
Për detaje, referojuni udhëzimeve
të përdorimit të dhëna me pajisjen
e lidhur.

Telekomanda nuk funksionon
• Drejtojeni telekomandën drejt
qendrës së panelit të përparmë
të altoparlantit horizontal.
• Largoni çdo pengesë mes
telekomandës dhe sistemit.
• Zëvendësojeni një bateri
në telekomandë me një të re,
nëse ka rënë.
• Sigurohuni që të zgjidhni hyrjen
e saktë në telekomandë.

Nëse sistemi vazhdon të mos
punojë mirë pas kryerjes
së masave të mësipërme,
rivendoseni sistemin si më
poshtë:
Përdorni butonat në telekomandë
për veprimin.

1

Shtypni BASS +, 2 +, dhe TREBLE +
në këtë rend brenda tre sekondave.

Pasi të kontrolloni artikullin e mësipërm
dhe të rregullon problemet, ndizni
sistemin. Nëse shkaku i problemit
nuk mund të gjendet edhe pas kontrollit
të artikullit të mësipërm, kontaktoni
me shitësin më të afërt Sony.

Altoparlanti horizontal
Seksioni i amplifikatorit
DALJA E FUQISË (nominale)
I përparmë majtas + I përparmë djathtas:
7 W + 7 W (në 4 om, 1 kHz, 1% THD)
DALJA E FUQISË (referencë)
I përparmë majtas / I përparmë djathtas:
15 W (për kanal në 4 om, 1 kHz)
Hyrjet
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Njësia e altoparlantit të përparmë
Sistemi i altoparlantëve
Sistem altoparlantësh me 2 drejtime,
Pezullim akustik
Njësia e altoparlantit
Nën-vuferi: 25 mm × 120 mm
Altoparlanti për frekuenca të larta:
38 mm lloji konik
Rezistenca nominale
4 om
Furnizimi me energji
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Konsumi i energjisë
Ndezur: 20 W
Modaliteti i gatishmërisë: 0,5 W
ose më pak
Përmasat (afërsisht)
940 mm × 83 mm × 70 mm (me mbajtëset)
940 mm × 71 mm × 69 mm (pa mbajtëset)
Masa (afërsisht)
1,6 kg

Nën-vuferi

Specifikimet
Formatet e mbështetura nga ky sistem

Formatet e mbështetura të hyrjes
dixhitale nga ky sistem janë si më poshtë.
Formati

I mbështetur/
I pambështetur

Dolby Digital

a

PCM linear me 2 kanale
48 kHz ose më pak

a
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DALJA E FUQISË (referencë)
30 W (për kanal në 8 om, 100 Hz)
Sistemi i altoparlantëve
Nën-vuferi, Refleksi i basit
Njësia e altoparlantit
130 mm lloji konik
Rezistenca nominale
8 om
Përmasat (afërsisht)
170 mm × 245 mm × 300 mm (gj/l/th)
Masa (afërsisht)
2,7 kg
Dizajni dhe specifikimet janë subjekt
ndryshimi pa dhënë njoftim.
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