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Zvuk
• Zdokonalenie basov: Digitálny Bass Boost
• Hudobný výkon: 100 W
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W + 30 W
• Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie 

hlasitosti
• Káble: Fixné káble

Reproduktory
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky 

chránené LSB
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 180-20 

000 Hz
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20-180 Hz

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Príkon: AC adaptér 18 V

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor zapnutého stavu

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Obsah balenia
• Subwoofer
• Počet satelitných reproduktorov: 2
• Zosilňovač
• 3,5 mm stereo kábel
• Rýchla inštalačná príručka

Údaje o balení
• 12 NC: 908210002961
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819237
• Hmotnosť brutto: 5 13 kg
• Výška: 356 mm
• Dĺžka: 361 mm
• Šírka: 211 mm
• Množstvo: 1
• Hmotnosť obalu: 0 41 kg

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830256
• Hmotnosť obalu: 1 04 kg
• Hmotnosť brutto: 11 76 kg
• Dĺžka: 440 mm
• Šírka: 380 mm
• Výška: 375 mm
• 12 NC: 908210002961
•
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