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Geluid
• Diafragma: 32 mm Neodymium
• Frequentierespons: 15 - 22.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 100 dB
• Type: Neodymium

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: 3,5 mm verguld
• Kabellengte: 1,2 m + 1,8 m
• Aansluiting: GBA-adapter en 3,5 tot 2x RCA
• Type kabel: OFC

Gemak
• Trillingscontrole
• Volumeregeling

Accessoires
• Etui: Beschermend opbergetui inbegrepen

Vermogen
• Batterijtype: AAA, LR03

• Batterijvoltage: 1,5 V V
• Aantal batterijen: 1

Omdoos
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Brutogewicht: 1,650 kg
• Hoogte: 300 mm
• Lengte: 290 mm
• Nettogewicht: 1,34 kg
• Hoeveelheid: 4
• Gewicht van de verpakking: 0,310 kg
• Breedte: 245 mm

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Brutogewicht: 0,335 kg
• Hoogte: 275 mm
• Lengte: 200 mm
• Nettogewicht: 0,175 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,160 kg
• Breedte: 65 mm
•
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