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Zvuk
• Akustický systém: Uzatvorený
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Membrána: Mylarová kupola
• Hlasová cievka: CCAW
• Frekvenčná odozva: 20 - 25 000 Hz
• Celkový odpor: 32 Ohmov
• Maximálny príkon: 500 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 32

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Obojstranný
• Dĺžka kábla: 2 m
• Konektor: 3,5 & 6,3 mm stereo
• Zakončenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: LC-OFC

Príslušenstvo
• Prípojka adaptéra: 3,5-6,3 mm

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

19 8 x 24,9 x 7,5 cm
• Hmotnosť brutto: ,29 kg
• Čistá hmotnosť: ,142 kg
• Hmotnosť obalu: ,148 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 9,862 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 47,5 x 46 x 57 cm
• Čistá hmotnosť: 3,408 kg
• Hmotnosť obalu: 6,454 kg

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 2,148 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 46 x 22 2 x 28,3 cm
• Čistá hmotnosť: ,852 kg
• Hmotnosť obalu: 1,296 kg
•

Slúchadlá s hlavovým oblúkom
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