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Sunet
• Sistem acustic: Desch.
• Tip magnet: Neodim
• Bobină: CCAW
• diafragmă: dom mylar
• Răspuns în frecvenţă: 6 - 23 500 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 102 dB
• Diametru difuzor: 10 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: Tip bandă de susţinere pe gât
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
• Tip cablu: OFC

Cutie interioară
• Greutate brută: .551 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Greutate netă: .393 kg
• Greutate proprie: 0,158 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 10.061 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Greutate netă: 8,808 kg
• Greutate proprie: 1,253 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 10,1 x 22 x 3 cm
• Greutate brută: .066 kg
• Greutate netă: .021 kg
• Greutate proprie: .045 kg
•
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