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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 100 – 18 000 Hz
• Impedancja: 3 omy
• Moc znamionowa RMS: 2 x 3 W

Możliwości połączeń
• Złącze: Przeznaczony do odtwarzacza iPod

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania
• Regulator głośności
• Czas działania: 10 godz.

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy
• Pokrowiec

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA, LR03
• Typ zasilacza: 9 V, 1,5 A
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 31566 5

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

26,5 x 22,5 x 11,5 cm
• Waga netto: 0,586 kg
• Waga brutto: 0,889 kg
• Ciężar opakowania: 0,303 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 31570 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

75,2 x 29,1 x 26,3 cm
• Waga netto: 3,516 kg
• Waga brutto: 7,139 kg
• Ciężar opakowania: 3,623 kg

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 12581 31568 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,2 x 24 x 24,5 cm
• Waga netto: 1,172 kg
• Waga brutto: 2,012 kg
• Ciężar opakowania: 0,84 kg
•

Stacja dokująca z głośnikami
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