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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Taajuusvaste: 12 - 22 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 24 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 106 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32
• Tyyppi: Dynaaminen
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Mikrofonin herkkyys: 50 - 15000 Hz, -42+/-3 dB

Liitännät
• Johdon pituus: 2 m
• Liitin: 2 x 3,5 mm
• Johtotyyppi: Kupari

Virta
• Paristojen määrä: 0

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 1,408 kg

• Pituus: 380 mm
• Leveys: 195 mm
• Korkeus: 245 mm
• Määrä: 6
• EAN/UPC/GTIN: 8710895921862

Ulompi pakkaus
• Korkeus: 530 mm
• Leveys: 420 mm
• Pituus: 750 mm
• Kokonaispaino: 12,302 kg
• Määrä: 48
• EAN/UPC/GTIN: 8710895921879

Pakkauksen tiedot
• Kokonaispaino: 0 172 kg
• Korkeus: 58 mm
• Määrä: 1
• Pituus: 223 mm
• Leveys: 179 mm
• 12NC: 908210005719
• EAN/UPC/GTIN: 8710895921855
•

PC-kuulokkeet
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