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 ανοίγµατα για εξισορρόπηση των υψηλών συχνοτήτων και των µπάσων
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αλύµµατα αυτιών που βελτιώνουν την άνεση και την απόκριση των µπάσων
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Ήχος
• Ακουστικό σύστηµα: Άνοιγµα
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• ∆ιάφραγµα: Mylar dome
• Πηνίο φωνής: Χάλκινο
• Συχνότητα απόκρισης: 12 - 22,000 Hz
• Αντίσταση: 16 ohm
• Μέγιστη ισχύς: 50 mW
• Ευαισθησία: 106 dB
• ∆ιάµετρος ηχείου: 15 χιλ.
• Τύπος: ∆υναµική

Συνδεσιµότητα
• Σύνδεση καλωδίων: ∆ιπλή παράλληλη, 

συµµετρική
• Μήκος καλωδίου: 1,0 µ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα βύσµατος: Με επίστρωση νικελίου
• Τύπος καλωδίου: Χάλκινο

Εσωτερική συσκευασία
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87987 3
• Μικτό βάρος: 0.350 κ.

• Ύψος: 130 χιλ.
• Μήκος: 162 χιλ.
• Ποσότητα: 6
• Καθαρό απόβαρο: 0.131 κ.
• Πλάτος: 162 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87988 0
• Μικτό βάρος: 6,479 κ.
• Ύψος: 558 χιλ.
• Μήκος: 346 χιλ.
• Ποσότητα: 96
• Καθαρό απόβαρο: 0,887 κ.
• Πλάτος: 346 χιλ.

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87895 1
• Μικτό βάρος: 0.037 κ.
• Ύψος: 20 χιλ.
• Μήκος: 152 χιλ.
• Καθαρό απόβαρο: 0.023 κ.
• Πλάτος: 111 χιλ.
•
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