
raftig stereolydbilde
K
Kraftig X

Opplev det 

iPod får enk

imponerend

Krafti
• Dyn
• Inne
• Ekst
• Met

Ta mu
• Bær
• Avta
• Lett

Alltid
• Prak
• Valg
• Opp
SL Acoustics

brede og kraftige lydbildet til SBD6000. Høyttalerne og dokkingstasjonen for 

elt plass i vesken, slik at du og vennene dine kan lytte til musikk overalt, med 

e fyldig bass selv ved lavt lydnivå.

g lyd
amisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk
bygde høyttalere med XSL Acoustics for dynamisk lyd
ra bredt lydområde gir tredimensjonal og realistisk lyd
allgitter over høyttalerne beskytter høyttalerelementene

sikken med deg
eveske som beskytter høyttalerne når de ikke er i bruk
kbar kabel med oppbevaringssystem gir ryddig oppbevaring
, bærbar design for musikkopplevelser overalt

 klar
tisk oppbevaring av kabler når de ikke brukes
 mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
bevar mottakeren på den praktiske dokkingstasjonen
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Lyd
• Frekvensområde: 100–18 000 Hz
• Impedans: 3 ohm
• RMS strømmåling: 2 x 3 W

Tilkoblingsmuligheter
• Kontakt: For iPod

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon
• Volumkontroll
• Driftstid: 10 timer

Tilbehør
• AC/DC-adapter
• Veske

Strøm
• Batteritype: AAA, LR03
• Adaptertype: 9 V 1,5 A
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 31566 5
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Emballasjemål (B x H x D): 26,5 x 22,5 x 11,5 cm
• Nettovekt: 0,586 kg
• Bruttovekt: 0,889 kg
• Taravekt: 0,303 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 31570 2
• Antall emballasjer: 6
• Yttereske (L x B x H): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
• Nettovekt: 3,516 kg
• Bruttovekt: 7,139 kg
• Taravekt: 3,623 kg

Innereske
• EAN: 87 12581 31568 9
• Antall emballasjer: 2
• Innereske (L x B x H): 27,2 x 24 x 24,5 cm
• Nettovekt: 1,172 kg
• Bruttovekt: 2,012 kg
• Taravekt: 0,84 kg
•
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