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Ljud
• Membran: 13,5 mm Neodymium
• Frekvensåtergivning: 15-22 000 Hz
• Impedans: 16
• Maximal ineffekt: 5 mW
• Känslighet: 100 dB
• Typ: Neodymium

Anslutningar
• Kabelanslutning: 3,5 mm guldpläterad
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: GBA-adapter
• Kabeltyp: OFC

Bekvämlighet
• Vibrationskontroll

Tillbehör
• Fodral: Skyddsfodral medföljer

Effekt
• Batterityp: AAA, LR03

• Batterispänning: 1,5 V V
• Antal batterier: 1

Yttre kartong
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86687 3
• Bruttovikt: 1,450 kg
• Höjd: 320 mm
• Längd: 250 mm
• Nettovikt: 1,160 kg
• Kvantitet: 4
• Taravikt: 0,290 kg
• Bredd: 175 mm

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210003938
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86685 9
• Bruttovikt: 0,290 kg
• Höjd: 290 mm
• Längd: 200 mm
• Nettovikt: 0,150 kg
• Taravikt: 0,140 kg
• Bredd: 35 mm
•
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