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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 40 - 20 000 Hz
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Impedanţă: 4 ohm
• Putere RMS: 4 W
• Diametru difuzor: 40 mm

Conectivitate
• Lungime cablu: 0,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu crom

Comoditate
• Controlul nivelului basului
• Indicator alimentare
• Controlul volumului
• Durată de funcţionare: 10 ore

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• Husă

Alimentare
• Tip baterie: LR03
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6

Cutie exterioară
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
• Greutate brută: 3 kg
• Înălţime: 10 mm
• Lungime: 30 mm
• Cantitate: 4
• Greutate proprie: 2.000 kg
• Lăţime: 20 mm

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
• Greutate brută: 3,0000 kg
• Înălţime: 10 mm
• Lungime: 30 mm
• Greutate proprie: 2.000 kg
• Lăţime: 20 mm
•

Sistem de boxe portabil
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