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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 40 - 20000 Hz
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Impedancja: 4 omy
• Moc znamionowa RMS: 4 W
• Średnica głośnika: 40 mm

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 0,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane

Udogodnienia
• Regulacja poziomu tonów niskich
• Wskaźnik zasilania
• Regulator głośności
• Czas działania: 10 godz.

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy
• Pokrowiec

Moc
• Rodzaj baterii: LR03
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Karton zewnętrzny
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
• Waga brutto: 3 000 kg
• Wysokość: 10 mm
• Długość: 30 mm
• Ilość: 4
• Ciężar opakowania: 2,000 kg
• Szerokość: 20 mm

Dane opakowania
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
• Waga brutto: 3,0000 kg
• Wysokość: 10 mm
• Długość: 30 mm
• Ciężar opakowania: 2,000 kg
• Szerokość: 20 mm
•

Przenośny zestaw głośników
  

Dane techniczne
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