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Ääni
• Akustinen järjestelmä: Avoin
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Puhekela: CCAW
• Kalvo: Mylar-kalotti
• Taajuusvaste: 6 - 23 500 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 102 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
• Tyyppi: Dynaaminen

Liitännät
• Johtoliitäntä: Kaksi symmetristä rinnakkaisliitintä
• Johdon pituus: 1,2 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: 24 karaatin kultaus
• Johtotyyppi: OFC

Sisäpakkaus
• EAN: 87 10895 98260 3
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Kokonaispaino: 0,59 kg

• Sisäpakkaus (P x L x K): 21,5 x 11,5 x 24,5 cm
• Nettopaino: 0,42 kg
• Taara: 0,17 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 10895 98261 0
• Kuluttajapakkausten määrä: 48
• Kokonaispaino: 5,38 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

42,6 x 26,1 x 53,4 cm
• Nettopaino: 0,816 kg
• Taara: 4,564 kg

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 10895 98259 7
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

10,3 x 22,3 x 2,9 cm
• Kokonaispaino: 0,07 kg
• Nettopaino: 0,017 kg
• Taara: 0,053 kg
•
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