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Ääni
• Taajuusvaste: 100 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 4 ohmia
• Teholuokitus: 2 x 2 W (4 W)
• Herkkyys: 80 dB
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Neodyymi

Liitännät
• Johdon pituus: 0,4 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: Nikkelipinnoite

Käytön mukavuus
• Bassoäänen säätö
• Käyttöaika: 6 tuntia
• Virranilmaisin
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Pussi

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 9 V 500 mA
• Pariston malli: AAA, LR03
• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 6

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 6 x 18,9 cm
• Kokonaispaino: 0,4289 kg
• Nettopaino: 0,2994 kg
• Taara: 0,1295 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,1971 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,6 x 21 x 22,2 cm
• Nettopaino: 1,7964 kg
• Taara: 1,4007 kg

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,9471 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
• Nettopaino: 0,5988 kg
• Taara: 0,3483 kg
•
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