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Zvuk
• Akustický systém: Otevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: hliník.vodiče 

s měděným pláštěm CCAW
• Membrána: mylarová kopule
• Kmitočtová charakteristika: 6 - 23 500 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 10 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, 

symetrické
• Délka kabelu: S řemínkem na krk
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,551 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,393 kg
• Hmotnost obalu: 0,158 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 10,061 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Čistá hmotnost: 8,808 kg
• Hmotnost obalu: 1,253 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,1 x 22 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,066 kg
• Čistá hmotnost: 0,021 kg
• Hmotnost obalu: 0,045 kg
•
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