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m hoparlör sürücüsü, kullanım rahatlığını en iyi duruma getirir
k yastıkları, takma rahatlığını ve bas tepkisini artırır

aman yola çıkmaya hazır
anıklı Flexi-Grip, güçlü ve esnek bir bağlantı sağlar
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Ses
• Akustik sistem: Açık
• Mıknatıs tipi: Neodimyum
• Diyafram: mylar dome
• Ses bobini: Bakır
• Frekans tepkisi: 12 - 22 000 Hz
• Empedans: 16 Ohm
• Maksimum güç girişi: 50 mW
• Hassasiyet: 106 dB
• Hoparlör çapı: 15 mm
• Tip: Dinamik

Bağlanabilirlik
• Kablo Bağlantısı: İki paralel, simetrik
• Kablo uzunluğu: 1,0 m
• Konektör: 3,5 mm stereo
• Bağlantı kaplaması: Nikel kaplama
• Kablo tipi: Bakır

İç Karton
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87987 3
• Brüt ağırlık: 0,350 kg
• Yükseklik: 130 mm

• Uzunluk: 162 mm
• Miktar: 6
• Dara ağırlığı: 0,131 kg
• Genişlik: 162 mm

Dış Karton
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87988 0
• Brüt ağırlık: 6,479 kg
• Yükseklik: 558 mm
• Uzunluk: 346 mm
• Miktar: 96
• Dara ağırlığı: 0,887 kg
• Genişlik: 346 mm

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210004262
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87895 1
• Brüt ağırlık: 0,037 kg
• Yükseklik: 20 mm
• Uzunluk: 152 mm
• Dara ağırlığı: 0,023 kg
• Genişlik: 111 mm
•
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