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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 100 – 18 000 Hz
• Impedance: 3 ohmy
• Výkon RMS: 2 x 3 W

Možnosti připojení
• Konektor: speciálně pro přehrávač iPod

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano
• Doba provozu: 10 hodin

Příslušenství
• Síťový adaptér: Ano
• Pouzdro: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: AAA, LR03
• Typ adaptéru: 9 V 1,5 A
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 31566 5

• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 

26,5 x 22,5 x 11,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,586 kg
• Hrubá hmotnost: 0,889 kg
• Hmotnost obalu: 0,303 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 31570 2
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
• Čistá hmotnost: 3,516 kg
• Hrubá hmotnost: 7,139 kg
• Hmotnost obalu: 3,623 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 31568 9
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Vnitřní obal (D x Š x V): 27,2 x 24 x 24,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,172 kg
• Hrubá hmotnost: 2,012 kg
• Hmotnost obalu: 0,84 kg
•
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