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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Cewka drgająca: CCAW
• Membrana: Mylarowa kopułka
• Pasmo przenoszenia: 12 – 24 000 Hz
• Impedancja: 24 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Czułość: 104 dB
• Średnica głośnika: 32 mm
• Typ: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

asymetryczne
• Długość kabla: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym 

złotem
• Typ przewodu: OFC

Karton wewnętrzny
• EAN: 87 10895 98268 9
• Waga brutto: 0,617 kg

• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 
23,3 x 18 5 x 11 3 cm

• Waga netto: 0,204 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Ciężar opakowania: 0,413 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 10895 98269 6
• Waga brutto: 11,117 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Waga netto: 3,264 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 96
• Ciężar opakowania: 7,853 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10 x 22 x 2,9 cm
• EAN: 87 10895 98267 2
• Waga brutto: 0 077 kg
• Waga netto: 0,034 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Ciężar opakowania: 0,043 kg
•
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