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Hang
• Akusztikai rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Membrán: Mylar kúpos
• Hangtekercs: CCAW
• Frekvenciaválasz: 20 - 25 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális energiabemenet: 500 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérő: 32

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Kétoldalas
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: LC-OFC

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

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,8 x 24,9 x 7,5 cm
• Bruttó tömeg: ,29 kg
• Nettó tömeg: ,142 kg
• Önsúly: 0,148 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 9,862 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

47,5 x 46 x 57 cm
• Nettó tömeg: 3,408 kg
• Önsúly: 6,454 kg

Belső karton
• Bruttó tömeg: 2,148 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

46 x 22,2 x 28,3 cm
• Nettó tömeg: 0,852 kg
• Önsúly: 1,296 kg
•
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