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Som
• Cartucho do microfone: 6 mm
• Sensibilidade do microfone: 100-10000 Hz, -40+/- 

3dB

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 3,5 mm

Comodidade
• Interruptor Sem som

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11 x 29.7 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,122 kg

• Peso líquido: 0,063 kg
• Tara: 0,059 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

31 x 31 x 12,5 cm
• Peso bruto: 1,002 kg
• Peso líquido: 0,378 kg
• Tara: ,624 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

63,5 x 32,5 x 27 cm
• Peso bruto: 4,858 kg
• Peso líquido: 1,512 kg
• Tara: 3,346 kg
•
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