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Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Magnet: Neodym
• Membran: Mylar Dome
• Svingspole: Kobber
• Frekvenskurve: 12 - 22.000 Hz
• Impedans: 32 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 102 dB
• Højttalerdiameter: 27 mm
• Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder
• Kabeltilslutning: Parallel, asymmetrisk
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: Kobber

Indvendig emballage
• 12 NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Bruttovægt: 0,626 kg
• Højde: 113 mm

• Længde: 233 mm
• Mængde: 6
• Taravægt: 0,158 kg
• Bredde: 188 mm

Yderemballage
• 12 NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Bruttovægt: 11,261 kg
• Højde: 492 mm
• Længde: 488 mm
• Mængde: 96
• Taravægt: 1,253 kg
• Bredde: 398 mm

Emballagedata
• 12 NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Bruttovægt: 0,078 kg
• Højde: 32 mm mm
• Længde: 221 mm
• Taravægt: 0,040 kg
• Bredde: 98 mm
•
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