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Philips GoGear
Спортен комплект

PAC015



 

Звук
• Тип: Динамично
• Тип магнит: Неодимов
• Акустична система: Открита
• Диафрагма: миларова куполна
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Импеданс: 16 ома
• Максимална входяща мощност: 15 mW
• Чувствителност: 100 dB
• Диаметър на високоговорителя: 15 мм
• Звукова намотка: Мед

Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Кабелна връзка: Двойно паралелна, симетрична
• Покритие на съединителя: Хромиран
• Вид кабел: OFC - без примеси на кислород

Размери
• Тегло на продукта (г): 43 г
• Размери на блистера (ШxДxВ): 135 x 39 x 213 

мм
• Тип опаковка: "Мида"

Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 37558 4

Удобство
• Регулируема еластична лента: ДА
• Платнена торбичка, която се пере: ДА

Външен кашон
• Бруто тегло: 0,745 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 

19,9 x 19,6 x 14,6 см
• Нето тегло: 0,2 кг
• Тегло с опаковката: 0,545 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13,5 x 21,3 x 3,9 см
• Бруто тегло: 0,125 кг
• Нето тегло: 0,04 кг
• Тегло с опаковката: 0,085 кг
•
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