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Geluid
• Bass-versterking: Bass Boost
• Frequentierespons: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Muziekvermogen: 3 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 0,75 W
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling
• Kabels: Vaste kabels

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch 

afgeschermde LSB

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Voeding: Ingebouwde transformator

Gebruiksgemak
• "Apparaat aan"-indicatie

Inhoud van de verpakking
• Aantal satellieten: 2
• Snelle installatiehandleiding

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Brutogewicht: 1,08 kg
• Hoogte: 180 mm
• Lengte: 200 mm
• Breedte: 115 mm
• Hoeveelheid: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,12 kg

Omdoos
• Hoeveelheid: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Gewicht van de verpakking: 0,76 kg
• Brutogewicht: 9,4 kg
• Lengte: 415 mm
• Breedte: 250 mm
• Hoogte: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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