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Zvuk
• Akustický systém: Otevřený
• Typ magnetu: Neodymový
• Membrána: mylarová kopule
• Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
• Kmitočtová charakteristika: 12 - 22 000 Hz
• Impedance: 16 ohmů
• Maximální příkon: 50 mW
• Citlivost: 106 dB
• Průměr reproduktoru: 15 mm
• Typ: Dynamický

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Dvojité - paralelní, 

symetrické
• Délka kabelu: 1,0 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Niklováno
• Typ kabelu: Měď

Příslušenství
• Praktické pouzdro: Ano

Vnitřní krabice
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87989 7

• Hrubá hmotnost: 0,441 kg
• Výška: 130 mm
• Délka: 162 mm
• Množství: 6
• Hmotnost obalu: 0,129 kg
• Šířka: 162 mm

Vnější obal
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87990 3
• Hrubá hmotnost: 7,943 kg
• Výška: 558 mm
• Délka: 346 mm
• Množství: 96
• Hmotnost obalu: 0,887 kg
• Šířka: 346 mm

Údaje na obalu
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87896 8
• Hrubá hmotnost: 0,052 kg
• Výška: 20 mm
• Délka: 152 mm
• Hmotnost obalu: 0,022 kg
• Šířka: 111 mm
•
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