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Αξεσουάρ
• Θήκη: Θήκη µε ελαστικό περίβληµα
• Καλώδιο USB: Καλώδιο USB για φόρτιση

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,814 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24 x 21 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,1092 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,7048 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 6,404 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

55 x 44,3 x 23,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,8736 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5,5304 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

23 x 15 x 135 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,123 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,0182 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1048 κ.

Συνδεσιµότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP
• Έκδοση Bluetooth: 1,2
• Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.
• Μέγιστη ακτίνα λήψης: 10 m

Ρεύµα
• Επαναφορτιζόµενη
• Τύπος µπαταρίας: Πολυµερών λιθίου
• Μουσική αναπαραγωγή: 6 ώρ.
•
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