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Geluid
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 mW
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, FM-zender, MW

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Accessoires
• Afneembare riemclip

• Hoofdtelefoon: Stereohoofdtelefoon
• Etui

Afmetingen
• Hoeveelheid per omdoos: 24
• Afmetingen van product (B x H x D): 

45 x 82 x 14,5 mm
• Gewicht: 0,055 kg

Vermogen
• Batterijtype: R3
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 1
•

Draagbare radio
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