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Ses
• Frekans tepkisi: 100 - 18.000 Hz
• Özdirenç: 8 ohm
• RMS Güç oranı: 2 x 1 W
• Hoparlör çapı: 50mm

Bağlanılabilirlik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: Krom kaplama

Kullanılabilirlik
• Çalışma süresi: Pil Gerektirmez

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: Hayır

Güç
• Adaptör tipi: Yok
• Pil voltajı: 0 V
• Pil sayısı: 0

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

15,6 x 17,7 x 10 cm
• Brüt ağırlık: ,415 kg
• Net ağırlık: 0,31 kg
• Dara ağırlığı: ,105 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 12,192 kg
• Dış karton (L x G x Y): 63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Net ağırlık: 7,44 kg
• Dara ağırlığı: 4,752 kg

İç Karton
• Brüt ağırlık: 2,783 kg
• İç karton (L x G x Y): 32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Net ağırlık: 1,86 kg
• Dara ağırlığı: ,923 kg
•
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