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Sunet
• Sistem acustic: Deschisă
• Tip magnet: Neodim
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22,000 Hz
• Impedanţă: 24 Ohm
• Putere maximă de intrare: 100 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 32
• Tip: Dinamic
• diafragmă: dom mylar
• Sensibilitate microfon: 50-15000 Hz, -42+/-3 dB

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tip cablu: Aluminiu

Alimentare
• Număr de baterii: 0

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Ambalaj, Ambalaj
• Număr de produse incluse: 11,269, 11,269

• EAN: 87 10895 92187 9, 87 10895 92187 9
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

17.9 x 22,3 x 75 cm
• Greutate brută: 6, 6 kg
• Greutate netă: 1, 1 kg
• Greutate proprie: 22,3, 22,3 kg

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6, 6
• EAN: 87 10895 92186 2, 87 10895 92186 2
• Cutie interioară (L x L x Î): 38 x 87 10895 92186 

2 x 53 cm
• Greutate brută: 12,302, 12,302 kg
• Greutate netă: 38, 38 kg
• Greutate proprie: 1,033, 1,033 kg

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 48, 48
• EAN: 87 10895 92187 9, 87 10895 92187 9
• Cutie exterioară (L x L x Î): 75 x 5,8 x 53 cm
• Greutate brută: Ambalaj, Ambalaj kg
• Greutate netă: 11,269, 11,269 kg
• Greutate proprie: 1,033, 1,033 kg
•
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