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Sunet
• Sistem acustic: Deschisă
• Tip magnet: Neodim
• diafragmă: dom mylar
• Bobină: Aluminiu
• Răspuns în frecvenţă: 12 - 22,000 Hz
• Impedanţă: 16 Ohm
• Putere maximă de intrare: 50 mW
• Sensibilitate: 106 dB
• Diametru difuzor: 15 mm
• Tip: Dinamic

Conectivitate
• Conexiune prin cablu: Paralelă dublă, simetrică
• Lungime cablu: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu nichel
• Tip cablu: Aluminiu

Accesorii
• Carcasă de transport

Cutie interioară
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87989 7

• Greutate brută: 0,441 kg
• Înălţime: 130 mm
• Lungime: 162 mm
• Cantitate: 6
• Greutate proprie: 0,129 kg
• Lăţime: 162 mm

Cutie exterioară
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87990 3
• Greutate brută: 7,943 kg
• Înălţime: 558 mm
• Lungime: 346 mm
• Cantitate: 96
• Greutate proprie: 0,887 kg
• Lăţime: 346 mm

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210004264
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87896 8
• Greutate brută: 0,052 kg
• Înălţime: 20 mm
• Lungime: 152 mm
• Greutate proprie: 0,022 kg
• Lăţime: 111 mm
•
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