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Ljud
• Akustiskt system: Öppna
• Magnettyp: Neodymium
• Membran: Mylar-kon
• Högtalarspole: Koppar
• Frekvensåtergivning: 12–22 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Maximal ineffekt: 50 mW
• Känslighet: 106 dB
• Högtalardiameter: 15 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kabelanslutning: Två parallella, symmetriska
• Kabellängd: 1,0  m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Nickelpläterad
• Kabeltyp: Koppar

Inre kartong
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87987 3
• Bruttovikt: 0 350 kg
• Höjd: 130 mm

• Längd: 162 mm
• Kvantitet: 6
• Taravikt: 0 131 kg
• Bredd: 162 mm

Yttre kartong
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87988 0
• Bruttovikt: 6,479 kg
• Höjd: 558 mm
• Längd: 346 mm
• Kvantitet: 96
• Taravikt: 0,887 kg
• Bredd: 346 mm

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87895 1
• Bruttovikt: 0 037 kg
• Höjd: 20 mm
• Längd: 152 mm
• Taravikt: 0,023 kg
• Bredd: 111 mm
•
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