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Dźwięk
• System akustyczny: Otwarte
• Rodzaj magnesu: Neodymowy
• Membrana: mylarowa kopułka
• Cewka drgająca: Miedziana
• Pasmo przenoszenia: 12 – 22 000 Hz
• Impedancja: 16 omów
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Czułość: 106 dB
• Średnica głośnika: 15 mm
• Typ: Dynamiczny

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, 

symetryczne
• Długość kabla: 1,0 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Niklowane
• Typ przewodu: Miedziana

Karton wewnętrzny
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87987 3
• Waga brutto: 0 350 kg

• Wysokość: 130 mm
• Długość: 162 mm
• Ilość: 6
• Ciężar opakowania: 0 131 kg
• Szerokość: 162 mm

Karton zewnętrzny
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87988 0
• Waga brutto: 6,479 kg
• Wysokość: 558 mm
• Długość: 346 mm
• Ilość: 96
• Ciężar opakowania: 0,887 kg
• Szerokość: 346 mm

Dane opakowania
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87895 1
• Waga brutto: 0 037 kg
• Wysokość: 20 mm
• Długość: 152 mm
• Ciężar opakowania: 0 023 kg
• Szerokość: 111 mm
•
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