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Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri, 

Hodesett
• Bluetooth-versjon: 1,2
• Maksimal rekkevidde: opp til 33 fot / 10 m
• Bluetooth QD ID: B012310

Anvendelighet
• Samtalestyring: Bytt mellom samtale og musikk, 

Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, 
Taleoppringing, Gjenta sist oppringte nummer, 
Samtaleoverføring

• Volumkontroll

Strøm
• Batteritype: Li-ion
• Oppladbar
• Musikkspilletid: 10 t
• Standby-tid: Opp til 260 timer
• Taletid: Opp til 12 timer
• Batterivekt: 10,8 g

Lyd
• Magnettype: Neodym
• Høyttalerdiameter: 32 mm

Mål
• Produktmål (BxDxH): 145 x 151 x 60 mm
• Produktvekt (g): 62 g
• Mål, eske (BxDxH): 21,3 x 17,8 x 8,1 cm

Tilbehør
• Lader: Internasjonal (100–240 V AC)

Innereske
• Bruttovekt: 1,8 kg
• Innereske (L x B x H): 25,5 x 19 x 24 cm
• Nettovekt: 1,2 kg
• Taravekt: 0,6 kg

Ytre eske
• Bruttovekt: 7,99 kg
• Yttereske (L x B x H): 53,2 x 39 x 27 cm
• Nettovekt: 4,8 kg
• Taravekt: 3,19 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 17,5 x 25 x 8 cm
• Bruttovekt: ,53 kg
• Nettovekt: ,4 kg
• Taravekt: 0,13 kg
•
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