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Ses
• Frekans tepkisi: 150 - 20000 Hz
• Özdirenç: 8 Ohm

Bağlanılabilirlik
• Konektör: 2,5 mm Nokia konnektörü. 3,5 mm ses 

kaynakları için adaptör dahildir.

Kullanılabilirlik
• Çalışma süresi: 25 saate kadar

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Telefon tutucu: Nokia 5200 / 5300 XpressMusic 

için yuva; diğer Nokia telefonlar ve MP3 çalarlar 
için Standart yuva dahildir.

Güç
• Pil tipi: AAA, LR03
• Adaptör tipi: 6V 500mA

• Pil voltajı: 1,5 V
• Pil sayısı: 4

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,889 kg
• Net ağırlık: ,654 kg
• Dara ağırlığı: ,235 kg

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Brüt ağırlık: 1,956 kg
• Net ağırlık: 1,308 kg
• Dara ağırlığı: ,648 kg

Dış Karton
• Dış karton (L x G x Y): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Brüt ağırlık: 5,996 kg
• Net ağırlık: 3,924 kg
• Dara ağırlığı: 2,072 kg
•
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