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Ses
• Akustik sistem: Yarı açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Özdirenç: 32 Ohm
• Maksimum güç girişi: 100 mW
• Mikrofon kartuşu: 4 mm
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 32 mm
• Tip: Dinamik
• Hassasiyet mikrofon: 50-15000 Hz, -42+/- 3dB

Bağlanılabilirlik
• Kablo uzunluğu: 3 m
• Konektör: 2 x 3,5 mm
• Kablo tipi: Bakır

Kullanılabilirlik
• Ses kontrolü
• Ses kapatma düğmesi

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 20 x 25 x 7,1 cm
• Brüt ağırlık: ,28 kg
• Net ağırlık: 0,135 kg
• Dara ağırlığı: 0,145 kg

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Brüt ağırlık: 2,04 kg
• Net ağırlık: ,81 kg
• Dara ağırlığı: 1,23 kg

Dış Karton
• Dış karton (L x G x Y): 47 x 45 x 54 cm
• Brüt ağırlık: 9,5 kg
• Net ağırlık: 3,24 kg
• Dara ağırlığı: 6,26 kg
•
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