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Ääni
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Akustinen järjestelmä: Puoliavoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 24 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Mikrofonikotelo: 5 mm
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 32 mm
• Tyyppi: Dynaaminen
• Mikrofonin herkkyys: 30 - 15000 Hz, -38+/- 3 dB

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

Käytön mukavuus
• Äänenvoimakkuuden säätö

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 20 x 24,8 x 6,8 cm
• Kokonaispaino: 0,243 kg
• Nettopaino: 0,109 kg
• Taara: 0,134 kg

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 40,6 x 25,7 x 21,3 cm
• Kokonaispaino: 1,7 kg
• Nettopaino: 0,654 kg
• Taara: 1,046 kg

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 53,5 x 43 x 45,2 cm
• Kokonaispaino: 7,74 kg
• Nettopaino: 2,616 kg
• Taara: 5,124 kg
•
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