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Lyd
• Membran: 13,5 mm neodym
• Frekvenssvar: 15–22,000 Hz
• Impedans: 16
• Maksimal inngangseffekt: 5 mW
• Følsomhet: 100 dB
• Type: Neodym

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: 3, 5 mm gullbelagt
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: GBA-adapter
• Kabeltype: OFC

Anvendelighet
• Vibreringskontroll

Tilbehør
• Veske: Beskyttende veske inkludert

Kraft
• Batteritype: AAA, LR03

• Batterispenning: 1,5 V V
• Antall batterier: 1

Ytre eske
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86687 3
• Bruttovekt: 1,450 kg
• Høyde: 320 mm
• Lengde: 250 mm
• Nettovekt: 1,160 kg
• Antall: 4
• Taravekt: 0,290 kg
• Bredde: 175 mm

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86685 9
• Bruttovekt: 0,290 kg
• Høyde: 290 mm
• Lengde: 200 mm
• Nettovekt: 0,150 kg
• Taravekt: 0,140 kg
• Bredde: 35 mm
•
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