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• Szup
• Vala
römet barátainak, ossza meg velük zenéit e praktikus, nagyteljesítményű, 

gsugárzók segítségével. Bárhova könnyen magával viheti őket és 

atja MP3- vagy CD-lejátszójához, illetve laptopjához.

g készen áll
en hordozható audiolejátszóhoz plug & play csatlakoztathatók
kéletes kényelem érdekében akkumulátor nélkül is működtethető

yszerű zeneélvezetért
sszuscső kihangsúlyozza a tiszta és valódi hangzást
s sztereó hangtér a távol helyezett hangszórókkal.

y teljesítményű hangszórók a különlegesen valódi hangzásért

l megoszthatja zenéit
ervékony és kis súlyú, könnyedén hordható zsebben vagy kézitáskában
mennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható
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Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210009125
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98391 4
• Bruttó tömeg: 3,000 kg

• Magasság: 10 mm
• Hosszúság: 30 mm
• Önsúly: 2 000 kg
• Szélesség: 20 mm
•
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