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Ljud
• Frekvensåtergivning: 100–20 000 Hz
• Impedans: 4 ohm
• Märkeffekt för RMS: 2 x 2 W (4 W)
• Känslighet: 80 dB
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Neodymium

Anslutningar
• Kabellängd: 0,4 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Nickelpläterad

Bekvämlighet
• Basnivåkontroll
• Drifttid: 6 timmar
• Strömindikator
• Volymkontroll

Tillbehör
• Fodral

Effekt
• Adaptertyp: 9V 500mA
• Batterityp: AAA, LR03
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

18,4 x 6 x 18,9 cm
• Bruttovikt: 0,4289 kg
• Nettovikt: 0,2994 kg
• Taravikt: 0,1295 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,1971 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 41,6 x 21 x 22 2 cm
• Nettovikt: 1,7964 kg
• Taravikt: 1,4007 kg

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,9471 kg
• Inre kartong (L x B x H): 19 2 x 13,3 x 20,6 cm
• Nettovikt: 0,5988 kg
• Taravikt: 0,3483 kg
•
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