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Accesorii
• Husă: Husă elastică, se înfășoară
• Cablu USB: Cablu USB pentru încărcare

Cutie interioară
• Greutate brută: .814 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24 x 21 x 10,5 cm
• Greutate netă: .1092 kg
• Greutate proprie: .7048 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 6,404 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 55 x 44,3 x 23,2 cm
• Greutate netă: .8736 kg
• Greutate proprie: 5,5304 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

23 x 15 x 135 cm
• Greutate brută: .123 kg
• Greutate netă: .0182 kg
• Greutate proprie: .1048 kg

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Versiune Bluetooth: 1,2
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
• Rază maximă: 10 m

Alimentare
• Reîncărcabil
• Tip baterie: Li-Polimer
• Timp de redare muzică: 6 oră
•
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