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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 100 - 18.000 Hz
• Impedanţă: 3 Ohm
• Putere RMS: 2 x 3 W

Conectivitate
• Conector: dedicat pentru iPod

Comoditate
• Indicator alimentare
• Controlul volumului
• Durată de funcţionare: 10 ore

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• Husă

Alimentare
• Tip baterie: AAA, LR03
• Tip adaptor: 9V 1,5 A
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 31566 5

• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

26,5 x 22,5 x 11,5 cm
• Greutate netă: 0.586 kg
• Greutate brută: 0,889 kg
• Greutate proprie: 0,303 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 31570 2
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
• Greutate netă: 3,516 kg
• Greutate brută: 7,139 kg
• Greutate proprie: 3,623 kg

Cutie interioară
• EAN: 87 12581 31568 9
• Număr de ambalaje: 2
• Cutie interioară (L x L x Î): 27,2 x 24 x 24,5 cm
• Greutate netă: 1,172 kg
• Greutate brută: 2,012 kg
• Greutate proprie: 0,84 kg
•
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