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Звук
• Честотен обхват: 100 - 20 000 Hz
• Импеданс: 4

Възможности за свързване
• Съединител: Специално за iPod

Удобство
• Индикатор за захранване
• Регулиране на силата на звука

Аксесоари
• AC/DC адаптер

Мощност
• Тип адаптер: 18V 2A

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 33358 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

39,9 x 15 x 18,9 см
• Нето тегло: 1,2 кг
• Бруто тегло: 2 кг
• Тегло с опаковката: 0,8 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 33542 7
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 

59,6 x 41,3 x 17,8 см
• Нето тегло: 3,6 кг
• Бруто тегло: 6,8 кг
• Тегло с опаковката: 3,2 кг
•
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