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Steek zowel de USB-stekker als de 3,5 mm mini-stekker in een pc. De 
USB geeft stroom aan de versterker en de verlichting, de minijack is voor 
de audio zelf. Stel vervolgens het volume in op het door u gewenste 
niveau. 
 
1. Volumeregelingskas

t 
2. Volumeregelaar 
3. Audio-

ingangstekker 
4. USB-voeding 
5. Linker luidspreker 
6. Rechter luidspreker 

 
 
Opmerking: Het uiterlijk van de luidspreker is enkel ter referentie, 
raadpleeg het daadwerkelijke product. 

 
Essentiële parameters 
Ingangsvermogen: USB-voeding (5 V, 0,5-1 A)  
Specificaties luidspreker: 2x 2 inch 
SNR: ≥85 dB 
Luidsprekereenheid: 4 Ω 
Laadspanning: USB-- 5 V  
Vervorming: ≤0,5% 
Materiaal luidspreker: Hoogglans kunststof 
Uitgangsvermogen versterker: RMS 2x 3 W (THD=10%) 
Ingangsinterface: 3,5 mm stereo ingang. 

  

1. Volumeregelingskast 

2. Volumeregelaar 

3. Audio-ingangstekker 

5. Linker luidspreker 
6. Rechter 

luidspreker 

4. USB-voeding 
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige 
aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden. 
 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER 
ELECTRONICS A/S 

 
 

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en 
stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de 
afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct 
worden verwerkt. 
 
Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste 
vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat 
elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander 
huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd. 

 
Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 
apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere 
inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden 
opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische 
afdeling van uw gemeente. 

 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denverelectronics 
  

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Wij raden u aan contact met ons op te nemen via e-mail: (Gelieve in het Engels of 
het Deens te schrijven), aangezien het voor ons veel gemakkelijker is om u op 
deze manier de ondersteuning te verlenen die u nodig heeft. 
 

 
Vergeet niet te vermelden: 
Een nauwkeurige omschrijving van de foto. Indien mogelijk voorzien van foto's. 
Modelnumner  
Als u een probleem met de app ervaart, stuur dan het merk en modelnummer van 
uw telefoon samen met uw e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij contact met 
u kunnen opnemen. 

 
Voor technische vragen contact opnemen via:  
support@denver-electronics.com 
Voor alle overige vragen contact opnemen via:  
intersales@intersales.eu 

 
U kunt ons ook bellen (in het Engels of Deens), maar wij raden u aan e-mail te 
gebruiken. 
Telefoonnummer. : +45 86 22 61 00 - Druk op 2 in het welkomstmenu voor 
"ondersteuning". (ma-do 8.00-16.00 en vr 8.00-14.30) 
Faxnummer : +45 86 22 81 00 
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