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Som
• Sistema acústico: Aberto
• Tipo de ímã: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Diafragma: Cúpula de mylar
• Resposta de freqüência: 10 - 20 000 Hz
• Impedância: 16 Ohm
• Potência máxima de entrada: 50 mW
• Sensibilidade: 102 dB
• Diâmetro do alto-falante: 15 mm
• Tipo: Dinâmico

Conectividade
• Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Folheado a ouro 24 k
• Tipo de cabo: OFC

Embalagem interna
• Peso bruto: 0,872 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

24 x 22,9 x 19,4 cm
• Peso líquido: 0,627 kg
• Peso da embalagem: 0,245 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 8,7 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

49 x 47,3 x 41 cm
• Peso líquido: 1,248 kg
• Peso da embalagem: 7,452 kg

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

17 x 22 x 3,7 cm
• Peso bruto: 0,105 kg
• Peso líquido: 0,026 kg
• Peso da embalagem: 0,079 kg
•
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