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Ljud
• Basförbättring: Digital Bass Boost
• Musikeffekt: 100 W
• Uteffekt (RMS): 2 x 10 + 30 W
• Volymkontroll: Analog volymkontroll
• Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Frekvensområde för satellithögtalare: 180 - 

20 000 Hz
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 180 Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Effekt: AC-adapter 18V

Bekvämlighet
• Strömindikator

Effekt
• Lysdiodsvisning för ström: Blå

Förpackningens innehåll
• Subwoofer

• Antal satellitehögtalare: 2
• Förstärkare
• 3,5 mm stereoanslutningskabel
• Snabbinstallationsguide

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210002961
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819237
• Bruttovikt: 5,13 kg
• Höjd: 356 mm
• Längd: 361 mm
• Bredd: 211 mm
• Kvantitet: 1
• Taravikt: 0,41 kg

Yttre kartong
• Kvantitet: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830256
• Taravikt: 1,04 kg
• Bruttovikt: 11,76 kg
• Längd: 440 mm
• Bredd: 380 mm
• Höjd: 375 mm
• 12NC: 908210002961
•
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