
S3000Pro 

Ασύρµατα 2.0 Ηχεία 

• Ρύθµιση ασύρµατων ηχείων.

• Βελτιωµένη εµβέλεια, εύρος ζώνης και κατανάλωση µπαταρίας

• 107 x 107 mm tweeters

• Έλεγχοι µπάσων: Μονάδα µπάσων µε διάφραγµα κράµατος αλουµινίου 6,5

"(179 mm)

• Bluetooth V5.0 µε αποκωδικοποίηση Qualcomm®aptX ™ HD

Ασύρµατο αριστερό και δεξί ηχείο 

Απαλλαγείτε από τη «φωλιά» των καλωδίων και 
διατηρήστε το ντεκόρ του σπιτιού σας ανέγγιχτο. 
Απολαύστε την πραγµατική ελευθερία όταν 
τοποθετήσετε τα ηχεία σας και ανακαλύψτε µια ποικιλία 
νέων επιλογών για τη δηµιουργία της ιδανικής ρύθµισης 

ήχου στο σπίτι σας. 
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Εξαιρετικό, κοµψό σχέδιο 

Ένα µαύρο µατ φινίρισµα µε σκελετό από σκούρο ξύλο δηµιουργεί ένα ηχείο που 
συνδυάζει τις σύγχρονες ευαισθησίες υψηλής τεχνολογίας µε το ρουστίκ, παλιό 
παγκόσµιο ντιζάιν. Η πολυτέλεια και η λειτουργία συνδυάζονται για να αποτελέσουν 
ένα πλήρες πακέτο που θα συνοδεύει κάθε στυλ διακόσµησης. 

Ήχος υψηλής ανάλυσης 

Τα πιστοποιηµένα HiRes, αυτά ηχεία προσφέρουν καλύτερη ανταπόκριση σε 
ευρύτερο φάσµα συχνοτήτων. Όταν συνδυάζεται µε την άριστη ποιότητα ήχου και 
τα επίπεδα tweeters, το S3000PRO θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε νέες αισθήσεις 
όταν παίζετε τα αγαπηµένα σας τραγούδια ή ταινίες 

Μονάδα µπάσων µε διάφραγµα από κράµα 
αλουµινίου 6,5 " 

Ένας κώνος από αλουµίνιο υψηλής τεχνολογίας παρέχει 
συνεπής δράση χωρίς παρεµβολές ακόµα και σε υψηλές 
συχνότητες. 
Απολαύστε καλύτερα µεσαία και χαµηλά επίπεδα, καθώς ο 
άκαµπτος, ελαφρύς οδηγός 6,5 " προσφέρει καθαρότερο 
και ακριβέστερο ήχο. Το δυνατό µπάσο θα «ξεσηκώσει» 
το σπίτι είτε ακούτε µουσική είτε παρακολουθείτε ταινίες 

Επίπεδο διάφραγµα tweeter 

Τα επίπεδα tweeters παρέχουν σταθερή µεταβατική 
απόκριση ήχου για πιο λεπτοµερείς, ευαίσθητους ψηλούς 
ήχους. Αποκτήστε έναν συνεχή ήχο από δωµάτιο σε 
δωµάτιο και απολαύστε την ίδια ποιότητα ήχου σε ένα 
µεγάλο σαλόνι όπως θα κάνατε σε µια µικρή 
κρεβατοκάµαρα.  
Ζήστε τα ηχεία που ανταποκρίνονται ακόµη και στις πιο 
λεπτές κυµατοµορφές για να προσφέρετε έναν πιο φωτεινό 
ήχο. 
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Βluetooth 5.0 w/ aptX 

Αποκτήστε καλύτερη κατανάλωση ενέργειας, τέσσερις φορές την εµβέλεια, δύο 
φορές την ταχύτητα και οκτώ φορές την απόδοση των παλαιότερων εκδόσεων 
Bluetooth. Αυτό σηµαίνει καλύτερη, πιο σταθερή ποιότητα ήχου µε λιγότερη 
παραµόρφωση. Αποκτήστε µια πραγµατικά εξαιρετική εµπειρία ακρόασης µέσω της 
τελευταίας τεχνολογίας. 

Ασύρµατη τεχνολογία KleerNet 

∆εν πιστεύουµε ότι πρέπει να θυσιάσουµε την ποιότητα του ήχου για καλύτερη 
απόδοση. Απολαύστε χαµηλότερη καθυστέρηση, χαµηλότερη χρήση εύρους ζώνης, 
αντίσταση στις παρεµβολές και εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση µπαταριών σε 

σύγκριση µε τα παραδοσιακά ηχεία Bluetooth - όλα διατηρώντας παράλληλα τον ίδιο 
ήχο υψηλής ποιότητας που περιµένετε από τα προϊόντα της Edifier. 

Ασύρµατο Remote Control 

Πάρτε τον έλεγχο του ήχου σας από οπουδήποτε µέσα στο δωµάτιο 
χρησιµοποιώντας το ασύρµατο τηλεχειριστήριο IR. Ρυθµίστε από 
αυτό τα µπάσα, τα πρίµα και την ένταση καθώς επίσης είναι 
διαθέσιµα στο ίδιο το σύστηµα ηχείων εάν τα χρειάζεστε. 

• FREQUENCY RESPONSE:38HZ ~ 40KHZ

• THD + N:0.3% SIGNAL-TO-NOISE RATIO : 85dBA

• SIGNAL-TO-NOISE RATIO:85dBA

• INPUT TYPE:Line in, Balance, Bluetooth, Optical, Coaxial, USB

• TOTAL POWER OUTPUT:R/L (Treble): 8W+8W RMS | R/L (Mid-range and bass):
120W+120W RMS 

• INPUT SENSITIVITY:Line in: 600 ± 50mV | Balance: 1000 ± 50mV | OPT/COAX: 400 ±
50mFFs | Bluetooth: 450 ± 50mFFs | USB: 400 ± 50mFFs 

• BASS UNIT:6.5” (179mm)
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