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Ljud
• Frekvensåtergivning: 100–18 000 Hz
• Impedans: 8 ohm
• Märkeffekt för RMS: 2 x 1 W
• Högtalardiameter: 50 mm

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2  m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Krompläterad

Praktiskt
• Drifttid: Inga batterier behövs

Tillbehör
• AC/DC-adapter: Nej

Ström
• Adaptertyp: Saknas
• Batterispänning: 0 V
• Antal batterier: 0

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D):  x  x  cm

• EAN: 
• Bruttovikt: 
• Nettovikt: 
• Antal produkter som medföljer: 
• Förpackningstyp: 
• Taravikt: 

Yttre kartong
• EAN: 
• Bruttovikt: 
• Yttre kartong (L x B x H):  x  x  cm
• Nettovikt: 
• Antal konsumentförpackningar: 
• Taravikt: 

Inre kartong
• EAN: 
• Bruttovikt: 
• Inre kartong (L x B x H):  x  x  cm
• Nettovikt: 
• Antal konsumentförpackningar: 
• Taravikt: 
•
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