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Acessórios
• Ficha adaptadora: Sim, 3,5-6,3 mm
• Ficha para avião: Sim, 2 * 3,5 mm
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V
• Bolsa: Bolsa de protecção incluída
• Cabos: Cabo Amovível

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: Cobre

Som
• Tipo de magneto: Neodímio
• Frequência de resposta: 40-20000 Hz
• Entrada máxima de corrente: 15 mW
• Sensibilidade: 104 dB
• Diâmetro do altifalante: 9 mm

Embalagem Interior
• Peso bruto: 2,59 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

28,5 x 23 x 24 cm
• Peso líquido: 0,114 kg
• Tara: 2,476 kg
• EAN: 87 12581 31529 0
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Embalagem exterior
• Peso bruto: 11,544 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 60 x 48 x 26 cm
• Peso líquido: 0,912 kg
• Tara: 10,632 kg
• EAN: 87 12581 31527 6
• Número de embalagens para o consumidor: 24

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13.7 x 23 x 7,4 cm
• Peso bruto: 0,37 kg
• Peso líquido: 0,038 kg
• Tara: 0,332 kg
• EAN: 87 12581 31524 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
•
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