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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Diafragma: Mylar-dome
• Spreekspoel: Koper
• Frequentierespons: 12 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 106 dB
• Diameter van de luidspreker: 15 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, symmetrisch
• Kabellengte: 1,0 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: Vernikkeld
• Type kabel: Koper

Binnendoos
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87987 3
• Brutogewicht: 0,350 kg
• Hoogte: 130 mm

• Lengte: 162 mm
• Hoeveelheid: 6
• Gewicht van de verpakking: 0,131 kg
• Breedte: 162 mm

Omdoos
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87988 0
• Brutogewicht: 6,479 kg
• Hoogte: 558 mm
• Lengte: 346 mm
• Hoeveelheid: 96
• Gewicht van de verpakking: 0,887 kg
• Breedte: 346 mm

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87895 1
• Brutogewicht: 0,037 kg
• Hoogte: 20 mm
• Lengte: 152 mm
• Gewicht van de verpakking: 0,023 kg
• Breedte: 111 mm
•
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