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Hang
• Membrán: Mylar kúpos
• Akusztikai rendszer: Zárt
• Mágnes típusa: Neodímium
• Hangtekercs: CCAW
• Frekvenciaválasz: 20 - 25 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Maximális energiabemenet: 500 mW
• Érzékenység: 106 dB
• Hangszóró átmérő: 32

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Kétoldalas
• Kábelhosszúság: 1,2 m + 1,8 m
• Csatlakozó: 3,5 és 6,3 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: 24 k aranybevonatú
• Kábel típusa: LC-OFC

Kényelem
• Hangerőszabályzó

Tartozékok
• Adapter dugasz: 3,5-6,3 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81619 9
• Bruttó tömeg: 1,770 kg

• Magasság: 206 mm
• Hosszúság: 457 mm
• Nettó tömeg: 1,510 kg
• Mennyiség: 6
• Önsúly: 0,260 kg
• Szélesség: 238 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81620 5
• Bruttó tömeg: 8,400 kg
• Magasság: 438 mm
• Hosszúság: 495 mm
• Nettó tömeg: 6,000 kg
• Mennyiség: 24
• Önsúly: 2,400 kg
• Szélesség: 473 mm

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210002557
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80490 5
• Bruttó tömeg: 0,252 kg
• Magasság: 256 mm
• Hosszúság: 193 mm
• Nettó tömeg: 0,160 kg
• Önsúly: 0,092 kg
• Szélesség: 74 mm
•
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