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Hang
• Membrán: 32 mm, neodímium
• Frekvenciaválasz: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 24 ohm
• Maximális energiabemenet: 50 mW
• Érzékenység: 100 dB
• Típus: Neodímium

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: 3,5 mm-es aranybevonattal
• Kábelhosszúság: 1,2 m + 1,8 m
• Csatlakozó: GBA adapter és 3,5 - 2x RCA
• Kábel típusa: OFC

Kényelem
• Rezgésszabályozás
• Hangerőszabályzó

Tartozékok
• Hordtáska: Hordtáska mellékelve

egyenáram
• Akku típusa: AAA, LR03

• Telepfeszültség: 1,5 V V
• Elemek száma: 1

Külső kartondoboz
• 12 nc: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Bruttó tömeg: 1,650 kg
• Magasság: 300 mm
• Hosszúság: 290 mm
• Nettó tömeg: 1,34 kg
• Mennyiség: 4
• Önsúly: 0 310 kg
• Szélesség: 245 mm

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Bruttó tömeg: 0,335 kg
• Magasság: 275 mm
• Hosszúság: 200 mm
• Nettó tömeg: 0,175 kg
• Önsúly: 0 160 kg
• Szélesség: 65 mm
•
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