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Ljud
• Frekvensåtergivning: 150 - 20 000 Hz
• Impedans: 8 ohm

Anslutningar
• Anslutning: 2,5 mm Nokia-kontakt. Adapter för 

3,5 mm ljudkällor medföljer.

Bekvämlighet
• Drifttid: upp till 25 timmar

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• Telefonhållare: Dockningsstation för Nokia 5200/

5300 XpressMusic, universaldockningsstation för 
andra Nokia-telefoner och MP3-spelare 
medföljer.

Effekt
• Batterityp: AAA, LR03
• Adaptertyp: 6 V, 500 mA

• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 4

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Bruttovikt: 0,889 kg
• Nettovikt: 0,654 kg
• Taravikt: 0,235 kg

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Bruttovikt: 1,956 kg
• Nettovikt: 1,308 kg
• Taravikt: 0,648 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Bruttovikt: 5,996 kg
• Nettovikt: 3,924 kg
• Taravikt: 2,072 kg
•
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