TS-A1670F
Упътване

!!!
Ако искате да изхвърлите продукта, не го смесвайте с останалите битови отпадъци. Има отделна система за
събиране на използваните продукти в съответствие със законодателството по отношение на правилно
ползване и рециклиране.
Частните домакинства, страните членки на ЕС, Швейцария и Норвегия могат да връщат техните употребени
електронни продукти безплатно на определените за това места или на търговец на дребно. За страните, които не са
споменати, моля, свържете се с местните власти за правилното им изхвърляне.
Правейки това, ще се уверите, че този продукт претърпява необходимото ползване, възстановяване и
рециклиране, и така се предотвратява отрицателен ефект върху околната среда и човешкото здраве

Уверете се, че сте прочели това ръководство на потребителя преди да инсталирате този говорител.
1.

Не докосвайте гъвкавия кабел на говорителя.

2.

Не променяйте посоката на за сглобяване на терминалите на високоговорителя.

3.

Уверете се, че изводите и терминалите на говорителя няма никакъв контакт с метал.

4.

Когато осъществявате връзка, вижте инструкциите за стереото на колата.

Описание:
• Custom Fit Adaptor - Да
• CarSoundFit App - Да
• Open & SmoothTM - Да
• IMPPTM - Да
• Размер - 16.5 см.
• Тип - Трилентова коаксиална система
• Максимална мощност - 320 Watt
• Номинална мощност - 70 Watt
• Честатна лента - 37 Hz - 24 Khz
• Чувствителност - 87 dB
• Импеданс - 4 Ω

• Материал на нискочестотния говорител - IMPP технология
• Вид на високочестотния говорител - Piezoelectronic

Говорители за кола Pioneer TS-A1670F са 16.5 см. трилентова система с 320W
максимална мощност, които са с внимателно подбрани материали за подобряване
на басите и високите чистоти, като същевременно доставя известната концепция
на Pioneer Open & Smooth, всичко това в лесен за инсталиране пакет. За още по
голямо удоволствие може да изтеглите безплатното приложение на Pioneer
CarSoundFit за iOS и Android, за да чуете какво може да промени по вашия звук.

Как да монтирате:

ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН ООД

