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Som
• Diafragma: 13,5 mm, neodímio
• Frequência de resposta: 15-22,000 Hz
• Impedância: 16
• Entrada máxima de corrente: 5 mW
• Sensibilidade: 100 dB
• Tipo: Neodímio

Conectividade
• Ligação de Cabo: 3,5 mm, banhado a ouro
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: Adaptador GBA
• Tipo de cabo: OFC

Conveniência
• Controlo de vibração

Acessórios
• Bolsa: Bolsa de protecção incluída

Corrente
• Tipo de bateria: AAA, LR03

• Voltagem da bateria: 1,5 V V
• Número de pilhas: 1

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,8 x 28,5 x 4,8 cm
• EAN: 87 10895 97898 9
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso líquido: 0,15 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0.14 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 10895 97899 6
• Peso bruto: 1,45 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25 x 17,5 x 32 cm
• Peso líquido: 1,16 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Tara: 0,29 kg
•
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