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Sunet
• diafragmă: 13,5 mm, neodim
• Răspuns în frecvenţă: 15 - 22.000 Hz
• Impedanţă: 16
• Putere maximă de intrare: 5 mW
• Sensibilitate: 100 dB
• Tip: Neodim

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: 3,5 mm placat cu aur
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: Adaptor GBA
• Tip cablu: OFC

Comoditate
• Control al nivelului vibraţiilor

Accesorii
• Husă: Husă de protecţie inclusă

Alimentare
• Tip baterie: AAA, LR03

• Tensiune baterie: 1,5 V V
• Număr de baterii: 1

Cutie exterioară
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86687 3
• Greutate brută: 1,450 kg
• Înălţime: 320 mm
• Lungime: 250 mm
• Greutate netă: 1.160 kg
• Cantitate: 4
• Greutate proprie: 0,290 kg
• Lăţime: 175 mm

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86685 9
• Greutate brută: 0,290 kg
• Înălţime: 290 mm
• Lungime: 200 mm
• Greutate netă: 0.150 kg
• Greutate proprie: 0,140 kg
• Lăţime: 35 mm
•
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