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Zvuk
• Akustický systém: Polootevřený
• Typ magnetu: Ferit
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 100 mW
• Citlivost: 102 dB
• Průměr reproduktoru: 30 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivý mikrofon: 50–15000 Hz, -42 +/-3 dB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 3 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kabelu: Měď

Rozměry balení
• EAN: 87 10895 99800 0
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

• Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 24,8 x 5,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,202 kg
• Čistá hmotnost: 0,079 kg
• Hmotnost obalu: 0,123 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 10895 99801 7
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 27,5 x 20,9 x 35,8 cm
• Hrubá hmotnost: 1,49 kg
• Čistá hmotnost: 1,21 kg
• Hmotnost obalu: 0,28 kg

Vnější obal
• EAN: 87 10895 99802 4
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Vnější obal (D x Š x V): 43,6 x 37,6 x 56,8 cm
• Hrubá hmotnost: 7,2 kg
• Čistá hmotnost: 4,9 kg
• Hmotnost obalu: 2,3 kg
•
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