
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Aktive høyttalere med veggfeste T&M
Systems 6.5pa, 1 par selges samlet, pent brukt

 1.250,- inkl mva ID: 36362 Stk. 2  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/hvitevarer-elektronikk-og-data/lyd-og-bilde/hoyttalere/aktive-hoyttalere-med-veggfeste-taem-systems-65pa-1-par-selges-samlet-pent-brukt-36362.html


Pole flange: Optional

Special features: Incl. u-bar

Dimensions (WxHxD): 200 x 360 x 232 mm

Weight: 4,5 kg

---

Prisen er pr par, inklusiv mva.

Aktive høyttalere med veggfeste T&M Systems 6.5pa, 1 par selges samlet, pent brukt

t&mSystems 6.5p/wh

---

Subcategory: Nearfield monitor

Design: Rectangular enclosure

Components: 6.5" LF/MF-/1" HF-driver

Power (watts rms): 50 watts

Impedance: 8, 16 or 32 ohms (switchable)

Frequency range: 80 Hz to 20 kHz (+/-3 dB)

SPL ( 1w/1m): 91 dB

Max. SPL ( 1w/1m): 112 dB

directional characteristic: 100° x 100°

Internal cross over: Yes

Connections: Speakon & binding post

Enclosure: White PVC

Flyability: No

Generell info:

Prisen er å forstå for et par inklusiv mva, om ikke annet er oppgitt i annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Ved henting kan man betale med norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene. Vi tar dessverre
ikke lenger kontanter.
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 148870888

Sist endret: 2021-01-05 14:10:07
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