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Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 44718 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14,5 x 14,5 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,111 kg
• Nettogewicht: 0,021 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,09 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 44717 5

• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• Brutogewicht: 1,887 kg
• Omdoos (L x B x H): 33 x 29,2 x 17,6 cm
• Nettogewicht: 0,252 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,635 kg

Geluid
• Magneettype: Neodymium
• Frequentierespons: 10 - 22.000 Hz
• Impedantie: 16 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 50 mW
• Gevoeligheid: 102 dB
•
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