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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 40 - 20,000 Hz Hz
• Αντίσταση: 4 ohm
• ∆ιαβάθµιση ισχύος RMS: 4 W
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Βελτιώσεις ήχου: ∆υναµική ενίσχυση µπάσων

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 0,5 µ.
• Σύνδεση: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα σύνδεσης: Επιχρωµιωµένο

Ευκολία
• Έλεγχος στάθµης µπάσων
• Ένδειξη λειτουργίας
• Χρόνος λειτουργίας: 10 ώρες
• Ρύθµιση έντασης: ναι

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC
• Θήκη: ναι

Τάση
• Tάση µπαταρίας: 1,5 V
• Τύπος µπαταριών: LR03
• Αριθµός µπαταριών: 6

Εξωτερική συσκευασία
• 12NC: 908210004289
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87941 5
• Μικτό βάρος: 3.000 κ.
• Ύψος: 10 χιλ.
• Μήκος: 30 χιλ.
• Ποσότητα: 4
• Καθαρό απόβαρο: 2.000 κ.
• Πλάτος: 20 χιλ.

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210004289
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87936 1
• Μικτό βάρος: 3,0000 κ.
• Ύψος: 10 χιλ.
• Μήκος: 30 χιλ.
• Καθαρό απόβαρο: 2.000 κ.
• Πλάτος: 20 χιλ.
•
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