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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 8 - 24 000 Hz
• Impedanssi: 16 ohmia
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 108 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Tyyppi: Dynaaminen
• Puhekela: CCAW

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi asymmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Kantokotelo
•

Nappikuulokkeet
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