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Ήχος
• ∆ιάφραγµα: 13,5 χιλ. νεοδυµίου
• Συχνότητα απόκρισης: 15-22.000 Hz
• Αντίσταση: 16
• Μέγιστη ισχύς: 5 mW
• Ευαισθησία: 100 dB
• Τύπος: Νεοδυµίου

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: Επίχρυση επίστρωση 3,5 χιλ.
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Προσαρµογέας GBA
• Τύπος καλωδίου: OFC

Ευκολία
• Έλεγχος δόνησης

Αξεσουάρ
• Θήκη: Συµπεριλαµβάνεται προστατευτική θήκη

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: AAA, LR03

• Tάση µπαταρίας: 1,5 V V
• Αριθµός µπαταριών: 1

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19.8 x 28,5 x 4,8 εκ.
• EAN: 87 10895 97898 9
• Μικτό βάρος: 0,29 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,15 κ.
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0.14 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 97899 6
• Μικτό βάρος: 1.45 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25 x 17,5 x 32 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1.16 κ.
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Καθαρό απόβαρο: 0,29 κ.
•
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