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Tilbehør
• Adapterstik: Ja, 3,5 - 6,3 mm
• Stik til brug i fly: Ja, 2 x 3,5 mm
• Batteri: Ja, 1,5 V batteri R03/AAA
• Etui: Beskyttende etui medfølger
• Kabler: Aftageligt kabel

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Stik-finish: 24 karat forgyldt
• Kabeltype: Kobber

Lyd
• Magnet: Neodym
• Frekvenskurve: 40 - 20000 Hz
• Max. belastning: 15 mW
• Følsomhed: 104 dB
• Højttalerdiameter: 9 mm

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 2,59 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

28,5 x 23 x 24 cm
• Nettovægt: 0,114 kg
• Taravægt: 2,476 kg
• EAN: 87 12581 31529 0
• Antal forbrugeremballager: 3

Yderemballage
• Bruttovægt: 11,544 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 60 x 48 x 26 cm
• Nettovægt: 0,912 kg
• Taravægt: 10,632 kg
• EAN: 87 12581 31527 6
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 13,7 x 23 x 7,4 cm
• Bruttovægt: 0,37 kg
• Nettovægt: 0,038 kg
• Taravægt: 0,332 kg
• EAN: 87 12581 31524 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
•
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