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Lyd
• Frekvensområde: 100–20 000 Hz
• Impedans: 4 ohm
• RMS strømmåling: 2 x 2 W (4 W)
• Følsomhet: 80 dB
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Neodym

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 0,4 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Kontaktoverflate: Nikkelbelagt

Anvendelighet
• Basskontroll
• Driftstid: 6 timer
• Strøm på-indikasjon
• Volumkontroll

Tilbehør
• Veske

Strøm
• Adaptertype: 9 V 500 mA
• Batteritype: AAA, LR03
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 6 x 18,9 cm
• Bruttovekt: 0,4289 kg
• Nettovekt: 0,2994 kg
• Taravekt: 0,1295 kg

Ytre eske
• Bruttovekt: 3,1971 kg
• Yttereske (L x B x H): 41,6 x 21 x 22,2 cm
• Nettovekt: 1,7964 kg
• Taravekt: 1,4007 kg

Innereske
• Bruttovekt: 0,9471 kg
• Innereske (L x B x H): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
• Nettovekt: 0,5988 kg
• Taravekt: 0,3483 kg
•

Bærbart høyttalersystem
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