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Som
• Diafragma: topo Mylar
• Sistema acústico: Fechado
• Tipo de magneto: Neodímio
• Bobina de voz: CCAW
• Frequência de resposta: 20 - 25.000 Hz
• Impedância: 32 ohm
• Entrada máxima de corrente: 500 mW
• Sensibilidade: 106 dB
• Diâmetro do altifalante: 32

Conectividade
• Ligação de Cabo: Dois lados
• Comprimento do cabo: 1,2 m + 1,8 m
• Conector: 3,5 e 6,3 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a ouro de 24k
• Tipo de cabo: LC-OFC

Conveniência
• Controlo do volume

Acessórios
• Ficha adaptadora: 3,5-6,3 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81619 9
• Peso bruto: 1.770 kg

• Altura: 206 mm
• Comprimento: 457 mm
• Peso líquido: 1,510 kg
• Quantidade: 6
• Tara: 0.260 kg
• Largura: 238 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 81620 5
• Peso bruto: 8,400 kg
• Altura: 438 mm
• Comprimento: 495 mm
• Peso Líquido: 6.000 kg
• Quantidade: 24
• Tara: 2.400 kg
• Largura: 473 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210002557
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 80490 5
• Peso bruto: 0,252 kg
• Altura: 256 mm
• Comprimento: 193 mm
• Peso líquido: 0,160 kg
• Tara: 0,092 kg
• Largura: 74 mm
•
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