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Ljud
• Membran: Mylar-kon
• Akustiskt system: Halv-öppen
• Magnettyp: Neodymium
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Impedans: 24 ohm
• Maximal ineffekt: 100 mW
• Mikrofonkassett: 5 mm
• Känslighet: 102 dB
• Högtalardiameter: 32 mm
• Typ: Dynamisk
• Känslighet, mikrofon: 30–15 000 Hz, -38 +/- 3 dB

Anslutningar
• Kabellängd: 3 m
• Anslutning: 2 x 3,5 mm
• Kabeltyp: Koppar

Bekvämlighet
• Volymkontroll

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

20 x 24,8 x 6,8 cm
• Bruttovikt: 0,243 kg
• Nettovikt: 0,109 kg
• Taravikt: 0,134 kg

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 40,6 x 25,7 x 21,3 cm
• Bruttovikt: 1,7 kg
• Nettovikt: 0,654 kg
• Taravikt: 1,046 kg

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 53,5 x 43 x 45,2 cm
• Bruttovikt: 7,74 kg
• Nettovikt: 2,616 kg
• Taravikt: 5,124 kg
•
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