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In-ear-hovedtelefon
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Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Svingspole: CCAW
• Membran: Mylar Dome
• Frekvenskurve: 6 - 23.500 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 50 mW
• Følsomhed: 99 dB
• Højttalerdiameter: 10 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Parallel, asymmetrisk
• Kabellængde: 0,35 m + 1 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: OFC

Tilbehør
• Bæretaske
• Forlængerledning

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,531 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettovægt: 0,096 kg
• Taravægt: 0,435 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 10,016 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 

48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Nettovægt: 1,536 kg
• Taravægt: 8,48 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,9 x 21,9 x 2,6 cm
• Bruttovægt: 0,064 kg
• Nettovægt: 0,016 kg
• Taravægt: 0,048 kg
•

In-ear-hovedtelefon
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