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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Pasmo przenoszenia: 10 – 24 000 Hz
• Impedancja: 32 omów
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 30 mm

• Typ: Dynamiczny
• Cewka drgająca: CCAW

Połączenia
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Chromowane
• Długość kabla: 1,2 m
• Typ przewodu: OFC
• Połączenie przewodowe: Pojedyncze z tyłu
•
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