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MOBILE MUSIC CUBE

MC-2007

INTRODUCTION OF THE PRODUCT
Thank you for choosing the Mobile Music Cube MC-2007.
The advanced technology of MC-2007 set and its functionality are the characteristics
which will be noticed by every User. MC-2007 has two separate satellites with strong
membranes providing precise middle and high tones.
A casing is made of aluminium which guarantees that the whole set is very light and portable. Every user will appreciate a Portable Travelling Bag and the possibility of providing
supply from a PSU or by means of the USB port. MC-2007 - it is a modern design, quality
and full mobility.
Mode Com takes care about the quality of its products not only by fulfilling, but also by
forecasting its clients expectations.
Mode Com products users are used to high quality, advanced technology, reliability and
functionality.
We make our exceptional products especially for YOU.
We reserve the right to update all the included information.

Choose better future – choose Mode Com!
Copyright©2006 Mode Com Ltd. All rights reserved. Mode Com Logo is a registered trademark of Mode Com Ltd.
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To sound card,
CD, MP3, etc.

USB Power supply

DC adaptor

CONNECTIONS
1. Connect one end of the speaker connecting cable to the output socket on the back of
active speaker, the other end to the input socket on the back of passive speaker.
2. Plug the stereo cable in your sound source (sound card ar any other sound-making device), then plug the alternate end into”INPUT”.
3. Plug the power supply(adaptor) into a standard AC outlet or approved power strip, and
then insert the other end into “DC-IN”.
4. The speaker can be powered either by power adaptor or by USB power. Select the right
power supply mode according to your demand and convenience. While using USB as
power supply, the output of speaker will sound not as loud as powered by DC adaptor.

CAUTION
1. Don’t put the system in high temperature or humid environment, avoid from water and
strong shock.
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2. Don’t open the cabinet to avoid electric shock or other accident. In case of damage, please ask for professional help.
3. In case of fragment or liquid fallen into the cabinet, please cut off the power and ask for
professional help.
4. When using high output signal, please don’t turn the volume to maximum to avoid distortion or damage.
5.ln case of long time not using, please plug off the power plug.

FEATURES
• Digital Portable Amplified Speaker system, Pure Aluminium Enclosure with special rugged painting. Fashionable Color match of Silver and Black combination.
• Provided with optional Aluminium Stand. The speaker can be placed either with the
stands or without.
• 2” specially designed full range aluminum cone loudspeaker delivers good response in
wide range of frequences.
• Power on/off and volume key on the back of rear panel with simple design even suitable
for blind operation.
• Built-in BTL stereo power amplifier supports a powerful output in a small enclosure.
• Dual power supply mode that enables you to power the speaker either by DC adaptor
ar by USB power.
• Universal AC/DC 100V-240V adaptor suitable for travelling around the world.
• Magnetically shielded design allows a free location of the speakers without interference
to TV or monitors.
• LED power indicator
• Deluxe travel case organizes your speakers and cables.

INSIDE PACKAGE
• Left speaker: 1pc
• Right speaker: 1pc
• Speaker stand: 1pair
• Speaker connecting cable: 1pc
• Stereo cable: 1pc
• DC adaptor: 1pc
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• USB-DC power cord: 1pc
• User's manual: 1pc

USAGE
• Turn on the power, the power indicator is lightened. Adjust the yolume to your demanding level.

SPECIFICATION
Amplifier specification:
Power output : 4W x 2 RMS
Frequency response : 90Hz~20kHz
Separation : >55dB
S/N : 92 dBA
Driver unit : 2” x 2 (magnetically shielded)
Power supply: DC 9V~1.5A
Product size: (D)64x(W)64x(H)62mm
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MOBILE MUSIC CUBE

MC-2007

1. OPIS PRODUKTU
Dziękujemy za wybór wysokiej jakości zestawu głośników MC-2007.
Zaawansowana technologia zestawu MC-2007 oraz jego funkcjonalność, są cechami na
które zwróci uwagę każdy Użytkownik. MC-2007 zbudowany jest z dwóch samodzielnych
i niewielkich rozmiarów satelit o mocnych membranach, które gwarantują precyzyjne
tony średnie i wysokie. Obudowa głośników wykonana jest z aluminium, dzięki czemu zestaw charakteryzuje niewielka waga. Mobilność dopełniona jest przez specjalną torbę podróżną (Portable Travelling Bag) i możliwość zasilania z zasilacza lub z portu USB. MC-2007
to nowoczesne wzornictwo i mobilność na najwyższym poziomie.
Mode Com dba o jakość swoich wyrobów, by nie tylko spełniać, ale i wyprzedzać oczekiwania swoich Klientów.
Zaprojektowany w oparciu o nowoczesną myśl i technologię, doskonale pasuje do współczesnego świadomego techniki i mody środowiska, w którym posiadać to, co najlepsze,
znaczy posiadać produkty firmy Mode Com.
Przyzwyczailiśmy Użytkowników do wysokiej jakości naszych produktów, ich zaawansowanej technologii oraz niezawodności i funkcjonalności.
Dla Państwa tworzymy rzeczy wyjątkowe pod każdym względem!
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji wszelkich informacji w niej zawartych.

Wybierz lepszą przyszłość – wybierz Mode Com!
Copyright©2006 Mode Com Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Mode Com jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mode Com Ltd.
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Do karty dźwiękowej,
CD, MP3, etc.

Zasilanie USB

Zasilacz

PODŁĄCZENIE
1. Podłącz jeden koniec kabla służącego do połączenia głośników do wyjścia głośnika aktywnego a drugi do wejścia na tylnym panelu głośnika pasywnego.
2. Podłącz kabel stereo do wyjścia audio karty dźwiękowej Twojego komputera (lub innego urządzenia z odpowiednim wyjściem audio), a następnie podłącz drugi koniec tego
kabla do wejścia „INPUT” na tylnym panelu głośnika aktywnego.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka zasilającego a następnie podłącz do odpowiedniego wejscia na tylnym panelu głośnika „DC-IN”.
4. Głośniki mogą być zasilane z zasilacza lub z portu USB. Wybierz odpowiedni sposób zasilania w zależności od swoich potrzeb i wygody. W przypadku zasilania z USB zestaw
głośnikowy może grać ciszej niż w przypadku zasilania z zasilacza.

UWAGA:
1. Nie umieszczaj głośników w otoczeniu o wysokiej temperaturze i/lub wysokiej wilgotności, chroń je także przed kontaktem z wodą i silnymi wstrząsami.
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2. Nie otwieraj obudowy, aby uniknąć porażenia elektrycznego lub innych wypadków. W
razie uszkodzenia zgłoś się o pomoc do profesjonalisty.
3. W przypadku fizycznego uszkodzenia lub zalania płynem, należy odłączyć zasilanie i poprosić o profesjonalną pomoc.
4. Jeżeli stosowane jest wyjście o wysokim poziomie, nie ustawiaj maksymalnej głośności
aby uniknąć zniekształcenia dźwięku..
5. Jeżeli nie używasz głośników przez dłuższy czas, odłącz je od gniazda zasilania.
6. Wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

CECHY:
• Aluminiowa podstawka. Głośnik można zamontować na dołączonej podstawce lub bez niej
• Specjalnie zaprojektowany 2” głośnik o szerokim paśmie przenoszenia
• Włącznik oraz regulacja głóśności na tylnym panelu, łatwa i wygodna nawet w przypadku obsługi bezwzrokowej.
• Wbudowany wzmacniacz stereo zapewnia odpowiednie wzmocnienie w małej obudowie.
• Dwa sposoby zasilania pozwalają na zasilanie głośników przy użyciu zasilacza sieciowego lub z portu USB.,
• Uniewersalny zasilacz sieciowy 100V-240V świetnie sprawdzi się w podróży.
• Dzięki zastosowaniu głośników ekranowanych magnetycznie, można bez obaw ustawić
je w pobliżu telewizora lub monitora.
• Dioda świetlna wskazuje podłączenia zasilania
• Eleganckie etui pomaga utrzymać w pożądku głośniki oraz kable w trakcie podróży.

W OPAKOWANIU:
• Głośnik lewy: 1 szt.
• Głośnik prawy: 1 szt.
• Podstawki pod głośniki: 2 szt
• Kabel do połączenia głośników: 1pc
• Kabel audio stereo: 1 szt
• Zasilacz: 1 szt
• Kabel zasilający USB: 1 szt
• Podręcznik użytkownika: 1pc
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OBSŁUGA
• Włącz zasilanie, zaświeci się dioda. Ustaw głośność na porządanym poziomie.

SPECYFIKACJA
Specyfikacja wzmacniacza:
Moc wyjściowa: 4W x 2 RMS
Pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz
Separacja kanałów : >55dB
S/N : 92 dBA
Głośnik: 2” x 2 (magnetycznie ekranowany)
Zasilacz: DC 9V~1.5A
Wymiary: 64 mm x 64 mm x 62 mm
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ENVIRONMENT PROTECTION:
This symbol on our product nameplates proves its compatibility with the EU
Directive2002/96 concerning proper disposal of waste electric and electronic
equipment (WEEE).
By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human
health.
The symbol indicates that this product must not be disposed of with your other waste.
You must hand it over to a designated collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all the specific
Community waste management legislations.
Contact your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for
more information on the collection.
Weight of the device: 1 kg

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej
2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(WEEE).
Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać
zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu.
Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów.
Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu
można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.
Masa sprzętu: 1 kg
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