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Ljud
• Basförbättring: Analog basförstärkning, Basreflex
• Basoptimering
• Frekvensåtergivning: 45 - 20 000 Hz
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Musikeffekt: 60 W
• Uteffekt (RMS): Via satellit: 5 W; Subwoofer: 20 

W
• Volymkontroll: Analog volymkontroll

Högtalare
• CD-tweeter
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Drivenhet för satellit-högtalare: 2,5" woofer
• Subwooferdrivelement: 6"
• Löstagbart skydd
• Basnivåkontroll: På subwoofern

Anslutningar
• Ljudingång för data: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Effekt: 220 V 50 Hz växelström

Bekvämlighet
• Strömindikator
• Fjärrkontroll: - Volymkontroll och AUX-ingång 

(p.e. MP3)- Strömindikator på/av

Effekt
• Lysdiodsvisning för ström: Blå

Förpackningens innehåll
• Subwoofer
• Antal satellitehögtalare: 2
• Snabbinstallationsguide
• Garantisedel
• Fjärrkontroll: Ansluten
• 3,5 mm stereoanslutningskabel: Fast

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210005815
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924733
• Bruttovikt: 3,960 kg
• Höjd: 300 mm
• Längd: 380 mm
• Bredd: 300 mm
• Kvantitet: 1
• Taravikt: 0,860 kg

Yttre kartong
• Kvantitet: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945790
• Taravikt: 1,3 kg
• Bruttovikt: 12,1 kg
• Längd: 920 mm
• Bredd: 390 mm
• Höjd: 310 mm
• 12NC: 908210005815
•
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