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örlurar av Lanyard-typ, som utformats för iPod nano, har du alltid din iPod 

 favoritmusik inom räckhåll. Tack vare den specialtillverkade, säkra 

 missar du aldrig en endaste takt när du är på väg någonstans.
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rmjuk halsrem för extra komfort
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 mjuk bärsnodd ger varaktig bekvämlighet

 för att passa dig och ditt sätt att leva
o-länkanslutning håller fast din iPod i bärsnodden
rt bärsnodd gör din iPod lättillgänglig
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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalarspole: CCAW
• Membran: Mylar-kon
• Frekvensåtergivning: 6–23 500 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 10 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: Halsrem
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: 24 k guldpläterad
• Kabeltyp: OFC

Inre kartong
• Bruttovikt: 0,585 kg
• Inre kartong (L x B x H): 23 x 20,9 x 11.3 cm
• Nettovikt: 0,084 kg
• Taravikt: 0,501 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 11,16 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 48,2 x 44 x 49,2 cm
• Nettovikt: 1,344 kg
• Taravikt: 9,816 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

10 x 22 x 3,1 cm
• Bruttovikt: 0,067 kg
• Nettovikt: 0,014 kg
• Taravikt: 0,053 kg
•
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