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     Gigaworks T3 !صدای دقیق و طراحی ویژه
  . موسیقیهای  کننده صدا و پخش در زمینه ای منحصر به فرد تجربهیفیت ، باک قطعات الکترونیکی وترکیب سیستم صوتی پیشرفته
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T3 بلندگوی . به بازارعرضه نمود راGigaworks T3       سیستمی است ایده آل برای شـنیدن موسـیقی بـا کیفیـت بـسیار بـاال و 
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 از تجربـه در زمینـه       یفیت ، شما را به سـطح جدیـدی         باک  قطعات الکترونیکی   و ترکیب سیستم صوتی پیشرفته   . شفافیت بی اندازه  

  . رساند  میموسیقیهای  کننده کامپیوتر و پخشی صدا

 کـه قابلیـت پـشتیبانی از محـدوده وسـیعی از      Full-range پیـشرفته  )انرژی الکتریکـی بـه صـوت   ( تبدیل کننده هایوجود  با

 بـه   )می باشد های کانال چپ و راست        ظور بلندگو من (جانبی، دو بلندگوی     دارا می باشند    را با دقت باال  های محدوده میانی      فرکانس

. می باشند یات  ئ با بهترین جز    ها  فرکانس  این  محدوده  در ی  به ارائه صدا    قادر  همراه با ساب ووفر قدرتمند     کار رفته در این دستگاه    

   .این بلندگو ها کوچک وفشرده ساخته شده اند و قدرت خروجی صدای باالیی را دارا می باشند
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 این .باشد  می eco-friendly Low Standby Power ناوریبه کارگیری ف GigaWorks T3های بلندگوی  یکی از ویژگی

سـازی انـرژی در ایـن محـصول بـا       بهینـه   تا  میزانرساند ممکنه می  به حداقلStand byفناوری مصرف انرژی برق را در حالت 

  .های مهم زیست محیطی هماهنگی داشته باشد استاندارد

هـای کیفیـت      کارت صدا یا کامپیوتر، کانکتور     برای ارتباط بلندگو به یک       Line-in ورودی    ساب این بلندگو    پشت بر روی قسمت   

 دسترسـی راحـت تـر       بـرای . .موجود می باشند  حجم صدای باس     تنظیم   برای دکمه و یک     جانبی های  باال برای نصب کابل بلندگو    

کننده کربنی دقیق میزان حجم صدا بـا حـداقل    که شامل یک تنظیم   گرفته شده    در نظر    یک کنترلر سیمی    ،   این محصول  انکاربر

   وجـود ورودی ،عـالوه بـر ایـن   . . مـی شـود  اسـتفاده نمـودن بلندگو  به عنوان سوییچ خاموش و روشن  همچنین میزان خطا است و   

Aux-In       مل موسیقی را بـه ایـن       کننده قابل ح     تا به راحتی پخش    فراهم می نماید   ان کاربر رایروی کنترلر سیمی، این امکان را ب
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صدای خروجی را در هدفون     بر روی کنترلر،    د با استفاده از خروجی هدفون موجود        نتوان   می انهمچنین کاربر . متصل نمایند بلندگو

   .دریافت نمایند
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ترکیبی هوشـمندانه از  ،  این سیستم جدید بلندگو ،Creative Labs Asia مدیر اجرایی Joseph Liowبه گفته 

 ایـن دسـتگاه باعـث       جانبیهای    استفاده از قطعات الکترونیکی با کیفیت در بلندگو       . باشد  می فاکتور کارایی و ابعاد      دو

               حـال آن کـه بلنـدگوی صـدای بـم           ،بسیار واضح، دقیق و بـا کیفیـت از یـک بلنـدگوی فـشرده شـده                 صدایی   ایجاد

 )Subwoofer ( این دستگاه با طراحیCreative SLAM    بـرد، دقـت و     اینچـی بهـره مـی   6,5که از سـه درایـو

  . نموده استظرافت را با صدای بم ترکیب 
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  : Creative Gigaworks T3 های اصلیِ ویژگی •

  .با طراحی ویژه و کیفیت صدای باالای   کانال حرفه2,1 سیستم بلندگوی -

  .وده میانی با دقت باال محد های پخش تمام فرکانسقابلیت کوچک و شیک با جانبیهای   بلندگو-

ایجاد صدای بم عمیـق    با قابلیت Creative SLAMجمع و جور با استفاده از طراحی ) Subwoofer(   بلندگوی صدای بم -

  .و یکنواخت

  .Standby  در حالت ی انرژحداقل مصرفو  Low Standby Power دوست دار محیط زیست -

  .ه تنظیم صدای باسدکم و Line-in پانل پشتی همراه با ورودی -

  . صدابا امکانات ورودی و خروجی) Volume(  کنترلر حجم صدا -


