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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 100 – 20 000 Hz
• Impedancja: 4 omy
• Moc znamionowa RMS: 2 x 2 W (4 W)
• Czułość: 80 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Neodymowy

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 0,4 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Niklowane

Udogodnienia
• Regulacja poziomu tonów niskich
• Czas działania: 6 godzin
• Wskaźnik zasilania
• Regulator głośności

Akcesoria
• Pokrowiec

Moc
• Typ zasilacza: 9 V, 500 mA

• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA, LR03
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

18,4 x 6 x 18,9 cm
• Waga brutto: 0,4289 kg
• Waga netto: 0,2994 kg
• Ciężar opakowania: 0,1295 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,1971 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

41,6 x 21 x 22,2 cm
• Waga netto: 1,7964 kg
• Ciężar opakowania: 1,4007 kg

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 0,9471 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

19,2 x 13,3 x 20,6 cm
• Waga netto: 0,5988 kg
• Ciężar opakowania: 0,3483 kg
•

Przenośny zestaw głośników
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