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Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri, 

Hovedsæt
• Bluetooth-version: 1,2
• Maks. rækkevidde: op til 33 fod / 10 m
• Bluetooth QD ID: B012310

Strøm
• Taletid: Op til 12 timer
• Standby-tid: Op til 260 timer
• Musikspilletid: 10 t
• Batterivægt: 10,8 g
• Opladelig
• Batteritype: Li-ion

Tilbehør
• Oplader: International (100 - 240 VAC)

Komfort
• Lydstyrke
• Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, 

Genkald til senest kaldte nummer, Stemmeopkald, 
Viderestilling, Skift mellem opkald og musik

Lyd
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Magnet: Neodym

Dimensioner
• Produktmål (B × D × H): 145 x 151 x 60 mm

• Produktvægt (g): 62 g
• Emballagemål (B x D x H): 21,3 x 17,8 x 8,1 mm

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 1,82 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

25,5 x 19 x 24 cm
• Nettovægt: 1,23 kg
• Taravægt: 0,59 kg
• EAN: 87 12581 31913 7
• Antal forbrugeremballager: 3

Yderemballage
• Bruttovægt: 8,05 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 53,2 x 39 x 27 cm
• Nettovægt: 4,92 kg
• Taravægt: 3,13 kg
• EAN: 87 12581 32405 6
• Antal forbrugeremballager: 12

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 17,5 x 25 x 8 cm
• Bruttovægt: 0,54 kg
• Nettovægt: 0,41 kg
• Taravægt: 0,13 kg
• EAN: 87 10895 99724 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
•
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