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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 50 - 15 000 Hz
• Impedance: 600 ohmů
• Polární vyzařování: Směrový
• Citlivý mikrofon: -72 dB +/- 3 dB
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 5 m
• Konektor: 3,5 - 6,3 mm mono

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,29 kg

• Hrubá hmotnost: 0,38 kg
• Hmotnost obalu: 0,09 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 56,5 x 33,5 x 35 cm
• Čistá hmotnost: 7,6 kg
• Hrubá hmotnost: 12,3 kg
• Hmotnost obalu: 4,7 kg

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 32 x 27,5 x 8 cm
• Čistá hmotnost: 1 kg
• Hrubá hmotnost: 1,5 kg
• Hmotnost obalu: 0,5 kg
•

Šňůrový mikrofon
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