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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 100 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 4

Pripojiteľnosť
• Konektor: Vyhradené pre iPod

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor zapnutého stavu
• Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC

Napájanie
• Typ adaptéra: 18 V 2 A

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 33358 4
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 39,9 x 15 x 18 9 cm
• Čistá hmotnosť: 1,2 kg
• Hmotnosť brutto: 2 kg
• Hmotnosť obalu: 0.8 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 33542 7
• Počet spotrebiteľských balení: 3
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

59,6 x 41 3 x 17,8 cm
• Čistá hmotnosť: 3,6 kg
• Hmotnosť brutto: 6,8 kg
• Hmotnosť obalu: 3.2 kg
•
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