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Ses
• Frekans tepkisi: 100 - 20.000 Hz
• Özdirenç: 3 ohm
• RMS Güç oranı: 2x3W (6W)
• Hassasiyet: 80 dB
• Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, 

Incredible Surround
• Hoparlör çapı: 40 mm
• Tip: Neodimyum

Bağlanılabilirlik
• Kablo uzunluğu: 0,3 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: Nikel kaplama

Kullanılabilirlik
• Bas seviyesi kontrolü
• Çalışma süresi: 6 saat
• Güç açık göstergesi
• Ses kontrolü

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü
• Çanta

Güç
• Adaptör tipi: 9V 500mA
• Pil tipi: AAA, LR03
• Pil voltajı: 1,5 V
• Pil sayısı: 6

İç Karton
• Brüt ağırlık: 1,746 kg
• İç karton (L x G x Y): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Net ağırlık: 1,106 kg
• Dara ağırlığı: ,64 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 5,49 kg
• Dış karton (L x G x Y): 56 x 25 x 23 cm
• Net ağırlık: 3,318 kg
• Dara ağırlığı: 2,172 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 22 x 21,5 x 8,6 cm
• Brüt ağırlık: ,796 kg
• Net ağırlık: ,553 kg
• Dara ağırlığı: ,243 kg
•
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