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Geluid
• Akoestisch systeem: Openen
• Magneettype: Neodymium
• Spreekspoel: CCAW
• Diafragma: Mylar-dome
• Frequentierespons: 12 - 24.000 Hz
• Impedantie: 24 ohm
• Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
• Gevoeligheid: 104 dB
• Diameter van de luidspreker: 32 mm
• Type: Dynamisch

Connectiviteit
• Kabelaansluiting: Parallel lopend, asymmetrisch
• Kabellengte: 1,2 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: 24-karaats verguld
• Type kabel: OFC

Binnendoos
• EAN: 87 10895 98268 9
• Brutogewicht: 0,617 kg

• Binnendoos (L x B x H): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Nettogewicht: 0,204 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Gewicht van de verpakking: 0,413 kg

Omdoos
• EAN: 87 10895 98269 6
• Brutogewicht: 11,117 kg
• Omdoos (L x B x H): 48,8 x 39,8 x 49,2 cm
• Nettogewicht: 3,264 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 96
• Gewicht van de verpakking: 7,853 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10 x 22 x 2,9 cm
• EAN: 87 10895 98267 2
• Brutogewicht: 0,077 kg
• Nettogewicht: 0,034 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,043 kg
•
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