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Ses
• Bas geliştirme: Bas Kuvvetlendirme
• Frekans tepkisi: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Müzik Gücü: 3 W
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 0,75W
• Ses seviyesi kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Kulaklık: 3,5 mm
• Güç: Dahili transformatör

kolaylıklar
• Güç açık gösterimi

Ambalaj içeriği
• Uydu sayısı: 2
• Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Brüt ağırlık: 1,08 kg
• Yükseklik: 180 mm
• Uzunluk: 200 mm
• Genişlik: 115 mm
• Miktar: 1
• Dara ağırlığı: 0,12 kg

Dış Karton
• Miktar: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Dara ağırlığı: 0,76 kg
• Brüt ağırlık: 9,4 kg
• Uzunluk: 415 mm
• Genişlik: 250 mm
• Yükseklik: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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