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

Možnosti připojení
• Konektor: 3,5mm konektor zařízení iPhone

Pohodlí
• Doba provozu: až 25 hodin

Příslušenství
• Síťový adaptér: Ano
• Držák telefonu: Kolébka pro zařízení iPhone

Spotřeba
• Typ baterie: AAA
• Typ adaptéru: 6 V 500 mA
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 4

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 43734 3

• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,5735 kg
• Hrubá hmotnost: 0,801 kg
• Hmotnost obalu: 0,2275 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 43735 0
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 57 x 26 x 25 cm
• Čistá hmotnost: 3,441 kg
• Hrubá hmotnost: 5,8 kg
• Hmotnost obalu: 2,359 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 43736 7
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24 x 18,1 x 22,2 cm
• Čistá hmotnost: 1,147 kg
• Hrubá hmotnost: 1,756 kg
• Hmotnost obalu: 0,609 kg
•
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