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Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 35483 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 17 x 6 cm
• Nettopaino: 0,046 kg
• Kokonaispaino: 0,134 kg
• Taara: 0,088 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 35484 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 12

• Ulompi pakkaus (P x L x K): 
39,4 x 39,4 x 21 6 cm

• Nettopaino: 0,552 kg
• Kokonaispaino: 3,2 kg
• Taara: 2,648 kg

Ääni
• Taajuusvaste: 10 - 24 000 Hz
• Magneettityyppi: Neodyymi
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 100 mW
• Herkkyys: 106 dB
•
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