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Zvuk
• Zvýraznění basů: Digitální zvýraznění basů
• Hudební výkon: 160 W
• Výstupní výkon (RMS): 5 x 10 W + 30 W
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
• Kabely: Pevné kabely

Reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 200-

20 000 Hz
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20-180 Hz

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 3 x 3,5 mm
• Spotřeba: Síťový adaptér 16 V AC

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Modrá

Obsah balení
• Subwoofer: Ano

• Počet satelitů: 5
• Zesilovač: Ano
• 3,5 mm stereofonní linkový kabel: Ano
• Stručný návod k instalaci: Ano

Údaje na obalu
• 12NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Hrubá hmotnost: 6,82 kg
• Výška: 340 mm
• Délka: 464 mm
• Šířka: 244 mm
• Množství: 1
• Hmotnost obalu: 0,52 kg

Vnější obal
• Množství: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Hmotnost obalu: 1 35 kg
• Hrubá hmotnost: 15,83 kg
• Délka: 505 mm
• Šířka: 490 mm
• Výška: 360 mm
• 12NC: 908210002957
•
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