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Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaválasz: 8 - 24 000 Hz
• Impedancia: 16 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 108 dB
• Hangszóró átmérő: 15 mm
• Típus: Dinamikus

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Két párhuzamos, aszimmetrikus
• Kábelhosszúság: 0,6 m + 0,6 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,53 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettó tömeg: 0,372 kg
• Önsúly: 0,158 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,44 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

48 x 40 x 48 cm
• Nettó tömeg: 1,728 kg
• Önsúly: 7,712 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,9 x 22 x 2,9 cm
• Bruttó tömeg: 0,062 kg
• Nettó tömeg: 0,018 kg
• Önsúly: 0,044 kg
•
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