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εγάλο εύρος συχνοτήτων.

ική στ' αυτιά σας
γός ηχείου 32 χιλ. για υψηλή απόδοση ήχου
νοίγµατα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο
νήτης νεοδυµίου που βελτιώνει την απόδοση µπάσων και την ευαισθησία
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22 000 Hz
• Αντίσταση: 32 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 100 mW
• Ευαισθησία: 95 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 32 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, ασύµµετρη
• Μήκος καλωδίου: 0,35 µ. + 1 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Με επίστρωση νικελίου
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,26 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

37 x 19,5 x 24,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,3 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,96 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 11,59 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

76 x 40 x 51,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 9,19 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,9 x 22,4 x 5,8 εκ.
• Μικτό βάρος: .15 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,05 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1 κ.
•
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