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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Frequentierespons: 10 - 20.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch
• Diafragma: Mylar-dome

Connectiviteit
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Kabellengte: 1,2 m
• Type kabel: OFC
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,6 x 22,1 x 3,2 cm
• Brutogewicht: 0,105 kg
• Nettogewicht: 0,031 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,074 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 9,115 kg
• Omdoos (L x B x H): 48 x 46,4 x 41,6 cm
• Nettogewicht: 1,488 kg
• Gewicht van de verpakking: 7,627 kg

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,945 kg
• Binnendoos (L x B x H): 22,9 x 22,2 x 19,4 cm
• Nettogewicht: 0,186 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,759 kg
•
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