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Lyd
• Basforbedring: Basforstærkning
• Frekvensgang: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Udgangseffekt (musik): 3 W
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 0,75W
• Styrkeregulering: Analog lydstyrke
• Ledninger: Faste ledninger

Højttalere
• Højttalerteknologi: Magnetisk afskærmet LSB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• Strømforsyning: Indbygget transformer

Komfort
• Strømindikator

Indhold af emballage
• Antal satellitter: 2 mW
• Quick installation guide

Emballagedata
• 12 NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Bruttovægt: 1,08 kg
• Højde: 180 mAh mm
• Længde: 200 mm
• Bredde: 115 dB mm
• Mængde: 1
• Taravægt: 0,12 kg

Ydre indpakning
• Mængde: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Taravægt: 0.76 kg
• Bruttovægt: 9,4 kg
• Længde: 415 mm
• Bredde: 250 mm
• Højde: 380 mm
• 12 NC: 908210004672
•
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