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Lyd
• Basforbedring: Digital basforstærkning
• Udgangseffekt (musik): 100 W
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W + 30 W
• Lydstyrkeregulering: Analog lydstyrkeregulering
• Ledninger: Faste ledninger

Højttalere
• Højttalerteknologi: Magnetisk afskærmet LSB
• Frekvensområde for satellithøjttaler: 180-

20,000 Hz
• Frekvensområde for subwoofer: 20-180 Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Strøm: AC-adapter 18 V

Komfort
• Strømindikator

Strøm
• LED-strømindikator: Blå

Indhold af emballage
• Subwoofer

• Antal satellitter: 2
• Forstærker
• 3,5 mm stereo line-kabel
• Quick installation guide

Emballagedata
• 12 NC: 908210002961
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819237
• Bruttovægt: 5,13 kg
• Højde: 356 mm
• Længde: 361 mm
• Bredde: 211 mm
• Mængde: 1
• Taravægt: 0,41 kg

Yderemballage
• Mængde: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830256
• Taravægt: 1,04 kg
• Bruttovægt: 11,76 kg
• Længde: 440 mm
• Bredde: 380 mm
• Højde: 375 mm
• 12 NC: 908210002961
•
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