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Dźwięk
• Membrana: Neodymowy 32 mm
• Pasmo przenoszenia: 15 – 22 000 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 100 dB
• Typ: Neodymowy

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Pozłacane; 3,5 mm
• Długość przewodu: 1,2m +1,8m
• Złącze: Adapter GBA i 3,5 mm na 2x RCA
• Typ przewodu: OFC

Udogodnienia
• Regulacja drgań
• Regulator głośności

Akcesoria
• Pokrowiec: Etui ochronne w zestawie

Moc
• Rodzaj baterii: AAA, LR03

• Napięcie baterii: 1,5 V V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 1

Karton zewnętrzny
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Waga brutto: 1,650 kg
• Wysokość: 300 mm
• Długość: 290 mm
• Waga netto: 1,34 kg
• Ilość: 4
• Ciężar opakowania: 0,310 kg
• Szerokość: 245 mm

Dane opakowania
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Waga brutto: 0,335 kg
• Wysokość: 275 mm
• Długość: 200 mm
• Waga netto: 0,175 kg
• Ciężar opakowania: 0,160 kg
• Szerokość: 65 mm
•
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