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Hang
• Akusztikai rendszer: Nyitva
• Membrán: Mylar kúpos
• Frekvenciaválasz: 10 - 28 000 Hz
• Mágnes típusa: ferrit
• Maximális energiabemenet: 1500 mW
• Hangszóró átmérő: 40
• Hangtekercs: CCAW
• Érzékenység: 104
• Impedancia: 32
• Típus: Neodímium

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Egyoldalas
• Kábelhosszúság: 3 m
• Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: OFC
• leválasztható kábel: N

Tartozékok
• Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm
•
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