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Ääni
• Taajuusvaste: 100 - 18 000 Hz
• Impedanssi: 8 ohmia
• Teholuokitus: 2 x 1 W
• Kaiuttimen halkaisija: 50 mm

Liitännät
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: Kromaus

Käytön mukavuus
• Käyttöaika: Ei tarvitse paristoja

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: Ei

Virta
• Verkkolaitetyyppi: n/a
• Akun jännite: 0 V
• Akkujen määrä: 0

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 15,6 x 17,7 x 10 cm
• Kokonaispaino: 0,415 kg
• Nettopaino: 0,31 kg
• Taara: 0,105 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 12,192 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Nettopaino: 7,44 kg
• Taara: 4,752 kg

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 2,783 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Nettopaino: 1,86 kg
• Taara: 0,923 kg
•

Kannettava kaiutinjärjestelmä
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