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Ήχος
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22.000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη είσοδος ισχύος: 50 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίου: ∆ιπλή παράλληλη, συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 1,0 µ.
• Σύνδεση: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα σύνδεσης: Με επίστρωση νικελίου
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο
•
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