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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Ses bobini: Bakır
• Diyafram: Polyester uç
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Özdirenç: 16 Ohm
• Maksimum güç girişi: 50 mW
• Hassasiyet: 100 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanılabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 0,35 m + 1 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Konektör kaplaması: Krom kaplama
• Kablo tipi: Bakır

Aksesuarlar
• Uzatma kablosu

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 18,4 x 18 x 11,8 cm
• Brüt ağırlık: ,491 kg
• Net ağırlık: ,162 kg
• Dara ağırlığı: ,329 kg

Dış Karton
• Dış karton (L x G x Y): 39 x 38,2 x 51,2 cm
• Brüt ağırlık: 9,156 kg
• Net ağırlık: 2,592 kg
• Dara ağırlığı: 6,564 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 10 x 17,6 x 2,7 cm
• Brüt ağırlık: ,059 kg
• Net ağırlık: ,027 kg
• Dara ağırlığı: ,032 kg
•
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