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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 50 - 15000 Hz
• Impedancja: 600 omów
• Wzorzec polaryzacji: Jednokierunkowy
• Czułość mikrofonu: -72 dB +/- 3 dB
• Typ: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 5 m
• Złącze: 3,5-6,3 mm mono

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Waga netto: 0,29 kg

• Waga brutto: 0,38 kg
• Ciężar opakowania: 0,09 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

56,5 x 33,5 x 35 cm
• Waga netto: 7,6 kg
• Waga brutto: 12,3 kg
• Ciężar opakowania: 4,7 kg

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32 x 27,5 x 8 cm
• Waga netto: 1 kg
• Waga brutto: 1,5 kg
• Ciężar opakowania: 0,5 kg
•
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