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Lyd
• Akustisk konstruktion: Åben
• Frekvenskurve: 12 - 22.000 Hz
• Magnet: Neodym
• Impedans: 24 ohm
• Max. belastning: 100 mW
• Følsomhed: 106 dB
• Højttalerdiameter: 32 mm
• Type: Dynamisk
• Membran: Mylar Dome
• Følsomhed (mikrofon): 50 -15000 Hz, - 42 +/-3 dB

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 2 x 3,5 mm
• Kabeltype: Kobber

Strøm
• Batterier: 0

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 1,408 kg

• Længde: 380 mm
• Bredde: 195 mm
• Højde: 245 mm
• Mængde: 6
• EAN/UPC/GTIN: 8710895921862

Ydre indpakning
• Højde: 530 mm
• Bredde: 420 sekunder mm
• Længde: 750 mAh mm
• Bruttovægt: 12,302 kg
• Mængde: 48
• EAN/UPC/GTIN: 8710895921879

Emballagedata
• Bruttovægt: 0,172 kg
• Højde: 58 mm
• Mængde: 1
• Længde: 223 mm
• Bredde: 179 mm
• 12 NC: 908210005719
• EAN/UPC/GTIN: 8710895921855
•
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