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Ääni
• Kalvo: 32 mm, neodyymi
• Taajuusvaste: 15 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 24 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 100 dB
• Tyyppi: Neodyymi

Liitännät
• Johtoliitäntä: 3,5 mm, kullattu
• Johdon pituus: 1,2 m + 1,8 m
• Liitin: GBA-sovitin ja 2x 3,5 mm:n RCA-liitin
• Johtotyyppi: OFC

Käytön mukavuus
• Tärinänhallinta
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Pussi: Mukana suojapussi

Virta
• Pariston malli: AAA, LR03

• Akun jännite: 1,5 V V
• Akkujen määrä: 1

Ulompi pakkaus
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Kokonaispaino: 1,650 kg
• Korkeus: 300 mm
• Pituus: 290 mm
• Nettopaino: 1,34 kg
• Määrä: 4
• Taara: 0,310 kg
• Leveys: 245 mm

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Kokonaispaino: 0,335 kg
• Korkeus: 275 mm
• Pituus: 200 mm
• Nettopaino: 0,175 kg
• Taara: 0,160 kg
• Leveys: 65 mm
•
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