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Звук
• Честотен обхват: 150 - 20 000 Hz
• Импеданс: 8 ома
• Ефективна номинална мощност: 2 x 0,6 W

Възможности за свързване
• Съединител: 2,5 мм съединител за Nokia. 

Приложен е адаптер за 3,5 мм аудио 
източници.

Удобство
• Време на работа: до 25 часа

Аксесоари
• AC/DC адаптер
• Поставка за телефон: Поставка за Nokia 5200 / 

5300 XpressMusic, приложена е универсална 
поставка за други модели телефони на Nokia и 
MP3 плейъри.

Мощност
• Тип батерия: AAA, LR03
• Тип адаптер: 6V 500mA
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 4

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 38369 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

21,8 x 22,3 x 11,5 см
• Бруто тегло: 0,889 кг
• Нето тегло: 0,654 кг
• Тегло с опаковката: 0,235 кг

Вътрешен кашон
• EAN: 87 12581 38371 8
• Брой потребителски опаковки: 2
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

24,2 x 22,6 x 20,3 см
• Бруто тегло: 1,956 кг
• Нето тегло: 1,308 кг
• Тегло с опаковката: 0,648 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 38370 1
• Брой потребителски опаковки: 6
• Външен кашон (л x Ш x В): 

69,6 x 25,7 x 22,3 см
• Бруто тегло: 5,996 кг
• Нето тегло: 3,924 кг
• Тегло с опаковката: 2,072 кг
•
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