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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 150 - 20000 Hz
• Impedanţă: 8 Ohm
• Putere RMS: 2 x 0,6 W

Conectivitate
• Conector: Conector Nokia de 2,5 mm. Adaptor 

pentru surse audio de 3,5 mm inclus.

Comoditate
• Durată de funcţionare: până la 25 de ore

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• Suport de telefon: Suport pentru telefoane Nokia 

5200/5300 XpressMusic, suport universal pentru 
alte telefoane Nokia și playere MP3 inclus.

Alimentare
• Tip baterie: AAA, LR03
• Tip adaptor: 6V 500 mA
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 4

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 38369 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Greutate brută: 0,889 kg
• Greutate netă: 0,654 kg
• Greutate proprie: 0,235 kg

Cutie interioară
• EAN: 87 12581 38371 8
• Număr de ambalaje: 2
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,2 x 22.6 x 20,3 cm
• Greutate brută: 1,956 kg
• Greutate netă: 1,308 kg
• Greutate proprie: 0,648 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 38370 1
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Greutate brută: 5,996 kg
• Greutate netă: 3,924 kg
• Greutate proprie: 2,072 kg
•
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