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Som
• Bobina de voz: Cobre
• Diafragma: Topo Mylar
• Frequência de resposta: 12 - 22.000 Hz
• Impedância: 16 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 15 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a níquel
• Tipo de cabo: Cobre
•
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