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Zvuk
• Membrána: 32 mm neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 15-22 000 Hz
• Celkový odpor: 24 Ohmov
• Maximálny príkon: 50 mW
• Citlivosť: 100 dB
• Typ: Neodýmiový

Pripojiteľnosť
• Pripojenie kábla: 3,5 mm pokovený zlatom
• Dĺžka kábla: 1,2 m + 1,8 m
• Konektor: GBA adaptér z 3,5 na 2x RCA
• Typ kábla: OFC

Vybavenie a vlastnosti
• Ovládanie vibrácií
• Ovládanie hlasitosti: áno

Príslušenstvo
• Puzdro: Pribalené ochranné puzdro

Príkon
• Typ batérie: AAA, LR03

• Napätie batérie: 1,5 V V
• Počet batérií: 1

Vonkajšia lepenka
• 12 NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Hmotnosť brutto: 1,650 kg
• Výška: 300 mm
• Dĺžka: 290 mm
• Netto hmotnosť: 1 34 kg
• Množstvo: 4
• Hmotnosť obalu: 0 310 kg
• Šírka: 245 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Hmotnosť brutto: 0 335 kg
• Výška: 275 mm
• Dĺžka: 200 mm
• Netto hmotnosť: 0,175 kg
• Hmotnosť obalu: 0 160 kg
• Šírka: 65 mm
•
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