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Ses
• Diyafram: 32 mm Neodimyum
• Frekans tepkisi: 15-22.000 Hz
• Özdirenç: 24 Ohm
• Maksimum güç girişi: 50 mW
• Hassasiyet: 100 dB
• Tip: Neodimyum

Bağlanılabilirlik
• Kablo Bağlantısı: 3,5mm altın kaplama
• Kablo uzunluğu: 1,2m +1,8m
• Konektör: GBA Adaptörü ve 3,5 - 2x RCA
• Kablo tipi: OFC

Kullanılabilirlik
• Titreşim kontrolü
• Ses kontrolü

Aksesuarlar
• Çanta: Koruma çantası dahil

Güç
• Pil tipi: AAA, LR03

• Pil voltajı: 1,5 V V
• Pil sayısı: 1

Dış Karton
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Brüt ağırlık: 1,650 kg
• Yükseklik: 300 mm
• Uzunluk: 290 mm
• Net ağırlık: 1,34 kg
• Miktar: 4
• Dara ağırlığı: 0,310 kg
• Genişlik: 245 mm

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Brüt ağırlık: 0,335 kg
• Yükseklik: 275 mm
• Uzunluk: 200 mm
• Net ağırlık: 0,175 kg
• Dara ağırlığı: 0,160 kg
• Genişlik: 65 mm
•
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