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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: topo Mylar
• Frequência de resposta: 10 - 28 000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 50 mW
• Sensibilidade: 96 dB
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Dinâmica

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois paralelos, simétrico
• Comprimento do cabo: 0,35 m + 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24 

k
• Tipo de cabo: OFC

Acessórios
• Extensão

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

21 x 18,5 x 27 cm
• Peso bruto: 1,03 kg
• Peso líquido: .3 kg
• Tara: ,73 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39 x 22,5 x 29 cm
• Peso bruto: 2,52 kg
• Peso líquido: .6 kg
• Tara: 1,92 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,7 x 24,8 x 5,6 cm
• Peso bruto: .25 kg
• Peso líquido: .1 kg
• Tara: .15 kg
•
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