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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 150 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 8 ohmov
• Nominálny výkon RMS: 2 x 0,6 W

Pripojiteľnosť
• Konektor: 2,5 mm konektor Nokia. Súčasťou je 

adaptér pre zvukové zdroje s 3,5 mm 
konektorom.

Vybavenie a vlastnosti
• Prevádzkový čas: až 25 hodín

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC
• Držiak telefónu: Kolíska Nokia 5200/5300 

XpressMusic, Súčasťou je aj univerzálna kolíska 
pre ostatné telefóny Nokia a MP3 prehrávače.

Napájanie
• Typ batérie: AAA, LR03
• Typ adaptéra: 6 V 500 mA
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 4

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 38369 5

• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,889 kg
• Čistá hmotnosť: 0,654 kg
• Hmotnosť obalu: 0,235 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 38371 8
• Počet spotrebiteľských balení: 2
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24,2 x 22 6 x 20,3 cm
• Hmotnosť brutto: 1,956 kg
• Čistá hmotnosť: 1,308 kg
• Hmotnosť obalu: 0,648 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 38370 1
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Hmotnosť brutto: 5,996 kg
• Čistá hmotnosť: 3,924 kg
• Hmotnosť obalu: 2,072 kg
•
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