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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Celkový odpor: 4 ohmy
• Nominálny výkon RMS: 4 W
• Priemer reproduktora: 40 mm

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 0,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Zakončenie konektorov: Pokované chrómom

Vybavenie a vlastnosti
• Ovládač úrovne basov
• Indikátor zapnutého stavu
• Ovládanie hlasitosti: áno
• Prevádzkový čas: 10 hodín

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC
• Puzdro: áno

Príkon
• Typ batérie: LR03
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6

Vonkajšia lepenka
• 12 NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
• Hmotnosť brutto: 3 000 kg
• Výška: 10 mm
• Dĺžka: 30 mm
• Množstvo: 4
• Hmotnosť obalu: 2 000 kg
• Šírka: 20 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
• Hmotnosť brutto: 3,0000 kg
• Výška: 10 mm
• Dĺžka: 30 mm
• Hmotnosť obalu: 2 000 kg
• Šírka: 20 mm
•
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