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Zvuk
• Akustický systém: Otvorený
• Membrána: Mylarová kupola
• Frekvenčná odozva: 8 - 24 000 Hz
• Celkový odpor: 16 Ohmov
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 108 dB
• Priemer reproduktora: 15 mm
• Typ: Dynamický
• Hlasová cievka: CCAW

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, asymetrické
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Zakončenie konektorov: 24k pokované zlatom
• Typ kábla: OFC

Užitočná funkcia
• Ovládanie hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Puzdro na prenášanie: áno
•

Slúchadlá do uší
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