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Leia atentamente. 
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Ligue a ficha USB e a ficha de 3,5 mm a um computador. O USB alimenta 
o amplificador e a luz, e a ficha de 3,5 mm é para o próprio áudio. Em 
seguida, ajuste o volume para o nível pretendido. 
 
1. Caixa de controlo 

do volume 
2. Botão de ajuste do 

volume 
3. Ficha de entrada 

de áudio 
4. Alimentação 

elétrica por USB 
5. Coluna esquerda 
6. Coluna direita 

 
 
Nota: TO aspeto da coluna serve apenas como referência, consulte o 
produto em questão. 

 
Parâmetros essenciais 
Potência de entrada: Alimentação elétrica por USB (5 V, 0,5-1 A)  
Especificações da coluna: 2 polegadas *2 
Taxa S/R: ≥85dB 
Unidade do sistema de som: 4 Ω 
Tensão de carregamento: USB-- 5 V  
Distorção: ≤0,5% 
Material da coluna: Plástico de brilho elevado 
Potência de saída do amplificador: RMS 3 W *2 (THD=10%) 
Interface de entrada: Entrada estéreo de 3,5 mm. 

  

1. Caixa de controlo do volume 

2. Botão de ajuste do volume 

3. Ficha de entrada de 
áudio 

5. Coluna esquerda 
6. Coluna direita 

4. Alimentação 
elétrica por USB 
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Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual. 
 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER 
ELECTRONICS A/S 

 
 

O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e 
substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o 
material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for 
processado corretamente. 
 
O equipamento elétrico e eletrónico está marcado com um caixote do lixo com 
um X, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e 
eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, 
mas deve ser eliminado separadamente. 

 
Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento 
elétrico e eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de 
reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. 
O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em 
relação a isto. 

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

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Sugerimos que nos contacte por e-mail: (escreva em inglês ou em dinamarquês) 
pois é mais fácil para lhe fornecermos o suporte que necessita desta forma. 
 

 
Lembre-se de incluir: 
Uma descrição precisa do erro. Se possível, com imagens. Número do modelo  
Se ocorrer um problema com a aplicação, envie a marca e o número do modelo 
do seu telemóvel, juntamente com o seu endereço de e-mail e o número de 
telefone, para que possamos entrar em contacto consigo. 

 
Para questões de nível técnico, envie para:  
support@denver-electronics.com 
Para qualquer outra questão, escreva para:  
intersales@intersales.eu 

 
Também é possível contactar-nos por telefone (em inglês ou em dinamarquês) 
mas, sugerimos que o faça por e-mail. 
N.º de telefone: +45 86 22 61 00 - Prima 2 para o "suporte" no menu de boas-
vindas. (Seg-Qui 8h00-16h00 + Sex 8h00-14h30) 
N.º do fax: +45 86 22 81 00 

 
Denver Electronics A/S 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup  
denver-electronics.com  
Fabricado na China 
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