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Ääni
• Bassotehostus: Digitaalinen bassotehostus
• Musiikkiteho: 100 W
• Lähtöteho (RMS): 2 x 10 + 30 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

analoginen säätö
• Johdot: Kiinteät johdot

Kaiuttimet
• Kaiutinparannukset: Magneettisuojaus, LSB
• Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 180 - 20 000 Hz
• Subwooferin taajuudet: 20 - 180 Hz

Liitännät
• Johdon pituus: 2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Virta: Verkkolaite 18 V

Käytön mukavuus
• Virranilmaisin

Virta
• Virranilmaisin: Sininen

Pakkauksen sisältö
• Subwoofer

• Satelliittien määrä: 2
• Vahvistin
• 3,5 mm:n linjakaapeli (stereo)
• Pika-asennusopas

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210002961
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819237
• Kokonaispaino: 5,13 kg
• Korkeus: 356 mm
• Pituus: 361 mm
• Leveys: 211 mm
• Määrä: 1
• Taara: 0,41 kg

Ulompi pakkaus
• Määrä: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830256
• Taara: 1,04 kg
• Kokonaispaino: 11,76 kg
• Pituus: 440 mm
• Leveys: 380 mm
• Korkeus: 375 mm
• 12NC: 908210002961
•
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