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Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Akustický systém: Voľný
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 12 - 22 000 Hz
• Hlasová cievka: Meď
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 106 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
• Dĺžka kábla: 1,0 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Zakončenie konektorov: Pokovaný niklom
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo
• Puzdro na prenášanie

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 17 7 x 3 cm
• Hmotnosť brutto: ,066 kg
• Čistá hmotnosť: ,031 kg
• Hmotnosť obalu: ,035 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 9,6 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,3 x 38 1 x 50 cm
• Čistá hmotnosť: 2,976 kg
• Hmotnosť obalu: 6,624 kg

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,526 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 18,4 x 18 x 11 8 cm
• Čistá hmotnosť: ,396 kg
• Hmotnosť obalu: ,13 kg
•
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