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Lyd
• Frekvenssvar: 40–20 000 Hz
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Impedans: 4 ohm
• RMS strømmåling: 4 W
• Høyttalerdiameter: 40 mm

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

Anvendelighet
• Basskontroll
• Strøm på-indikasjon
• Volumkontroll
• Driftstid: 10 timer

Tilbehør
• AC/DC-adapter
• Veske

Kraft
• Batteritype: LR03
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6

Ytre eske
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
• Bruttovekt: 3,000 kg
• Høyde: 10 mm
• Lengde: 30 mm
• Antall: 4
• Taravekt: 2,000 kg
• Bredde: 20 mm

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
• Bruttovekt: 3,0000 kg
• Høyde: 10 mm
• Lengde: 30 mm
• Taravekt: 2,000 kg
• Bredde: 20 mm
•

Bærbart høyttalersystem
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