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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 150 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 8 ohmov

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 mm konektor pre iPhone

Vybavenie a vlastnosti
• Prevádzkový čas: až 25 hodín

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC
• Držiak telefónu: Kolíska pre iPhone

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

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 43734 3
• Počet zabalených produktov: 1

• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,5735 kg
• Hmotnosť brutto: 0,801 kg
• Hmotnosť obalu: 0,2275 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 43735 0
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 57 x 26 x 25 cm
• Čistá hmotnosť: 3,441 kg
• Hmotnosť brutto: 5.8 kg
• Hmotnosť obalu: 2,359 kg

Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 43736 7
• Počet spotrebiteľských balení: 2
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24 x 18 1 x 22 2 cm
• Čistá hmotnosť: 1,147 kg
• Hmotnosť brutto: 1,756 kg
• Hmotnosť obalu: 0,609 kg
•
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