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Lyd
• Bassforbedring: Bassforsterking
• Frekvenssvar: 50 Hz–20 kHz Hz
• Musikkeffekt: 3 W
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 0,75 W
• Volumkontroll: Analog volumkontroll
• Ledninger: Faste ledninger

Høyttalere
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet 

høyttaler

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 2 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Effekt: Innebygd forsterker

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon

Innhold i esken
• Antall satellitter: 2
• Hurtiginstallasjonsveiledning

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Bruttovekt: 1,08 kg
• Høyde: 180 mm
• Lengde: 200 mm
• Bredde: 115 mm
• Antall: 1
• Taravekt: 0,12 kg

Ytre eske
• Antall: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Taravekt: 0,76 kg
• Bruttovekt: 9,4 kg
• Lengde: 415 mm
• Bredde: 250 mm
• Høyde: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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