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Zvuk
• Akustický systém: Otevř.
• Typ magnetu: Neodymový
• Kmitočtová charakteristika: 5 - 30 000 Hz
• Impedance: 32 ohmů
• Maximální příkon: 1500 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 50 mm

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Jednostranné
• Délka kabelu: 4 m
• Odnímatelný kabel: Ano
• Povrchová úprava konektoru: Pozlacený (24 

karátů)

Příslušenství
• Konektor adaptéru: Pozlacený (24 karátů) 3,5 - 

6,3 mm konektor adaptéru
• Pouzdro: Praktické pouzdro pro skladování je 

součástí dodávky
• Kabelový popruh na suchý zip: Včetně kabelového 

popruhu na suchý zip

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 28,3 x 15 cm
• Hrubá hmotnost: 0,78 kg
• Čistá hmotnost: 0,38 kg
• Hmotnost obalu: 0,4 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 12,82 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 52,2 x 50 x 65,5 cm
• Čistá hmotnost: 4,56 kg
• Hmotnost obalu: 8,26 kg

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 2,89 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 47 x 25 x 31 cm
• Čistá hmotnost: 2,34 kg
• Hmotnost obalu: 0,55 kg
•
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