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Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Müzik Gücü: 100 W
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W + 30 W
• Ses Seviyesi Kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Uydu hoparlör frekans aralığı: 180-20.000 Hz
• Subwoofer frekans aralığı: 20-180 Hz

Bağlanılabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Güç: AC Adaptör 18V

Kullanılabilirlik
• Güç açık göstergesi

Güç
• Güç LED göstergesi: Mavi

Ambalaj içeriği
• Subwoofer
• Uydu sayısı: 2
• Amplifikatör
• 3.5 mm stereo kablosu
• Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210002961
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819237
• Brüt ağırlık: 5,13 kg
• Yükseklik: 356 mm
• Uzunluk: 361 mm
• Genişlik: 211 mm
• Miktar: 1
• Dara ağırlığı: 0,41 kg

Dış Karton
• Miktar: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830256
• Dara ağırlığı: 1,04 kg
• Brüt ağırlık: 11,76 kg
• Uzunluk: 440 mm
• Genişlik: 380 mm
• Yükseklik: 375 mm
• 12NC: 908210002961
•
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