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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 150 - 20 000 Hz
• Impedance: 8 ohmů

Možnosti připojení
• Konektor: Konektor Nokia 2,5 mm. Adaptér na 

zdroje zvuku 3,5 mm je součástí dodávky.

Pohodlí
• Doba provozu: až 25 hodin

Příslušenství
• Síťový adaptér: Ano
• Držák telefonu: Kolébka pro telefon Nokia 5200 / 

5300 XpressMusic, univerzální kolébka pro jiné 
telefony Nokia a přehrávače MP3 je součástí 
dodávky.

Spotřeba
• Typ baterie: AAA, LR03
• Typ adaptéru: 6 V 500 mA

• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 4

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,889 kg
• Čistá hmotnost: 0,654 kg
• Hmotnost obalu: 0,235 kg

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Hrubá hmotnost: 1,956 kg
• Čistá hmotnost: 1,308 kg
• Hmotnost obalu: 0,648 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Hrubá hmotnost: 5,996 kg
• Čistá hmotnost: 3,924 kg
• Hmotnost obalu: 2,072 kg
•
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