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Zvuk
• Membrána: Mylarová kupola
• Akustický systém: Takmer otovrené
• Typ magnetu: Neodýmiový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Celkový odpor: 24 Ohmov
• Maximálny príkon: 100 mW
• Kazeta pre mikrofón: 5 mm
• Citlivosť: 102 dB
• Priemer reproduktora: 32 mm
• Typ: Dynamický
• Citlivosť mikrofónu: 30-15000 Hz, -38+/- 3dB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 3 m
• Konektor: 2 x 3,5 mm
• Typ kábla: Meď

Vybavenie a vlastnosti
• Ovlád. hlasitosti

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 20 x 24,8 x 6,8 cm
• Hmotnosť brutto: ,243 kg
• Čistá hmotnosť: ,109 kg
• Hmotnosť obalu: ,134 kg

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

40,6 x 25,7 x 21,3 cm
• Hmotnosť brutto: 1,7 kg
• Čistá hmotnosť: ,654 kg
• Hmotnosť obalu: 1,046 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 53,5 x 43 x 45,2 cm
• Hmotnosť brutto: 7,74 kg
• Čistá hmotnosť: 2,616 kg
• Hmotnosť obalu: 5,124 kg
•
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