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Zvuk
• Membrána: 32 mm neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 15-22 000 Hz
• Impedance: 24 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 100 dB
• Typ: Neodymový

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: 3,5mm pozlacený
• Délka kabelu: 1,2 m + 1,8 m
• Konektor: Adaptér GBA a 3,5 až 2x RCA
• Typ kabelu: bezkyslíkatá měď (OFC)

Pohodlí
• Nastavení vibrací: Ano
• Ovládání hlasitosti: ano

Příslušenství
• Pouzdro: Včetně ochranného pouzdra

Spotřeba
• Typ baterie: AAA, LR03

• Napětí baterie: 1,5 V V
• Počet baterií: 1

Vnější obal
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Hrubá hmotnost: 1,650 kg
• Výška: 300 mm
• Délka: 290 mm
• Čistá hmotnost: 1,34 kg
• Množství: 4
• Hmotnost obalu: 0 310 kg
• Šířka: 245 mm

Údaje na obalu
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Hrubá hmotnost: 0 335 kg
• Výška: 275 mm
• Délka: 200 mm
• Čistá hmotnost: 0,175 kg
• Hmotnost obalu: 0,160 kg
• Šířka: 65 mm
•

Přenosná sluchátka pro hry
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