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Dźwięk
• Funkcje dotyczące tonów niskich: Wzmocnienie 

tonów niskich
• Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz Hz
• Moc muzyczna: 3 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 0,75 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja 

głośności
• Przewody: Przewody stałe

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB

Możliwości połączenia
• Długość kabla: 2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Słuchawki: 3,5 mm
• Moc: Wbudowany transformator

Wygoda
• Wskaźnik włączonego zasilania

Zawartość opakowania
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Instrukcja szybkiej instalacji

Dane opakowania
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Waga brutto: 1 08 kg
• Wysokość: 180 mm
• Długość: 200 mm
• Szerokość: 115 mm
• Ilość: 1
• Cieżar opakowania: 0 12 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Cieżar opakowania: 0 76 kg
• Waga brutto: 9,4 kg
• Długość: 415 mm
• Szerokość: 250 mm
• Wysokość: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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