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Ääni
• Taajuusvaste: 150 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 8 ohmia

Liitännät
• Liitin: 2,5 mm:n Nokia-liitin. Mukana sovitin 3,5 

mm:n audiolähteille.

Käytön mukavuus
• Käyttöaika: enintään 25 tuntia

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• Puhelinteline: Telakointiasema malleille Nokia 

5200 / 5300 XpressMusic, mukana 
yleistelakointiasema muille Nokia-puhelimille ja 
MP3-soittimille.

Virta
• Pariston malli: AAA, LR03
• Verkkolaitetyyppi: 6 V 500 mA

• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 4

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Kokonaispaino: 0,889 kg
• Nettopaino: 0,654 kg
• Taara: 0,235 kg

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Kokonaispaino: 1,956 kg
• Nettopaino: 1,308 kg
• Taara: 0,.648 kg

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Kokonaispaino: 5,996 kg
• Nettopaino: 3,924 kg
• Taara: 2,072 kg
•
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