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Geluid
• Frequentierespons: 150 - 20.000 Hz
• Impedantie: 8 ohm

Connectiviteit
• Aansluiting: 3,5 mm iPhone-aansluiting

Gemak
• Gebruiksduur: tot 25 uur

Accessoires
• AC/DC-adapter
• Telefoonhouder: Houder voor iPhone

Vermogen
• Batterijtype: AAA
• Adaptertype: 6 V, 500 mA
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 4

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 43734 3
• Aantal producten: 1

• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Nettogewicht: 0,5735 kg
• Brutogewicht: 0,801 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2275 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 43735 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 57 x 26 x 25 cm
• Nettogewicht: 3,441 kg
• Brutogewicht: 5,8 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,359 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 43736 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Binnendoos (L x B x H): 24 x 18,1 x 22,2 cm
• Nettogewicht: 1,147 kg
• Brutogewicht: 1,756 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,609 kg
•
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