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

Conectividade
• Conector: Conector de 3,5 mm para iPhone

Comodidade
• Tempo de funcionamento: até 25 horas

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Suporte telefónico: Suporte para iPhone

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

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 43734 3
• Número de produtos incluídos: 1

• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Peso líquido: 0,5735 kg
• Peso bruto: 0,801 kg
• Tara: 0,2275 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 43735 0
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 57 x 26 x 25 cm
• Peso líquido: 3,441 kg
• Peso bruto: 5,8 kg
• Tara: 2,359 kg

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 43736 7
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Embalagem interior (C x L x A): 

24 x 18,1 x 22,2 cm
• Peso líquido: 1,147 kg
• Peso bruto: 1,756 kg
• Tara: 0,609 kg
•
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