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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 100 – 18 000 Hz
• Impedancja: 8 omów
• Moc znamionowa RMS: 2 x 1 W
• Średnica głośnika: 50 mm

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane

Udogodnienia
• Czas działania: Bez potrzeby użycia baterii

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Nie

Moc
• Typ zasilacza: n.d.
• Napięcie baterii: 0 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 0

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15,6 x 17,7 x 10 cm
• Waga brutto: 0,415 kg
• Waga netto: 0,31 kg
• Ciężar opakowania: 0,105 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 12,192 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Waga netto: 7,44 kg
• Ciężar opakowania: 4,752 kg

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 2,783 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Waga netto: 1,86 kg
• Ciężar opakowania: 0,923 kg
•
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