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Geluid
• Frequentierespons: 100 - 20.000 Hz
• Impedantie: 3 ohm
• RMS-vermogen: 2 x 3 W (6 W)
• Gevoeligheid: 80 dB
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 

Incredible Surround
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Neodymium

Connectiviteit
• Kabellengte: 0,3 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: Vernikkeld

Gemak
• Regeling van bass-niveau
• Gebruiksduur: 6 uur
• Aan-indicatie
• Volumeregeling

Accessoires
• AC/DC-adapter
• Etui

Vermogen
• Adaptertype: 9 V 500 mA
• Batterijtype: AAA, LR03
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 6

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

21,8 x 8,5 x 19 cm
• Brutogewicht: 0,7305 kg
• Nettogewicht: 0,5574 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1731 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 5,294 kg
• Omdoos (L x B x H): 55 x 24,2 x 23,2 cm
• Nettogewicht: 3,3444 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,9496 kg

Binnendoos
• Brutogewicht: 1,5993 kg
• Binnendoos (L x B x H): 22,8 x 17,8 x 20,8 cm
• Nettogewicht: 1,1148 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,4845 kg
•
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