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Som
• Frequência de resposta: 150 - 20.000 Hz
• Impedância: 8 ohm

Conectividade
• Conector: Conector Nokia de 2,5 mm. Inclui 

adaptador de 3,5 mm para fontes de áudio.

Comodidade
• Tempo de funcionamento: até 25 horas

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Suporte telefónico: Suporte para Nokia 5200 / 

5300 XpressMusic, inclui suporte universal para 
outros telemóveis Nokia e leitores deMP3.

Potência
• Tipo de bateria: AAA, LR03
• Tipo de adaptador: 6 V 500 mA
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Número de pilhas: 4

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Peso bruto: 0,889 kg
• Peso líquido: 0,654 kg
• Tara: 0,235 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Peso bruto: 1,956 kg
• Peso líquido: 1,308 kg
• Tara: ,648 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Peso bruto: 5,996 kg
• Peso líquido: 3,924 kg
• Tara: 2,072 kg
•

Sistema de Colunas Portáteis
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