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Звук
• Честотна лента: 40 - 20 000 Hz
• Съпротивление: 4 ома
• Ефективна номинална мощност: 4 W
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 

басите

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 0,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Покритие на съединителя: Хромиран

Удобство
• Управление на нивото на басите
• Индикатор за захранване
• Време на работа: 10 часа
• Регулатор на силата на звука: да

Аксесоари
• AC/DC адаптер
• Торбичка: да

Мощност
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Тип батерия: LR03
• Брой на батериите: 6

Външен кашон
• 12NC: 908210004289
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87941 5
• Бруто тегло: 3 000 kg
• Височина: 10 mm
• Дължина: 30 mm
• Количество: 4
• Тегло с опаковката: 2 000 kg
• Ширина: 2" mm

Данни за опаковката
• 12NC: 908210004289
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87936 1
• Бруто тегло: 3,0000 kg
• Височина: 10 mm
• Дължина: 30 mm
• Тегло с опаковката: 2 000 kg
• Ширина: 2" mm
•
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