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Balení
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02397 4
• Množství: 1
• Délka: 21 cm
• Šířka: 2,2 cm
• Výška: 13 cm
• Hrubá hmotnost: 0,04 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
• Čistá hmotnost: 0,02 kg

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02397 1
• Množství: 4
• Délka: 220 mm
• Šířka: 90 mm

• Výška: 140 mm
• Hrubá hmotnost: 0,24 kg
• Hmotnost obalu: 0,06 kg
• Čistá hmotnost: 0,18 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02397 8
• Množství: 24
• Hrubá hmotnost: 2,03 kg
• Hmotnost obalu: 1,96 kg
• Čistá hmotnost: 0,07 kg
• Výška (cm): 31 cm
• Délka (cm): 28 cm
• Šířka (cm): 25 cm
•

Univerzální kabel
Prodlužovací kabel USB Navíjecí 

Specifikace

Datum vydání 2007-10-12

Verze: 3.0

12 NC: 9082 100 06654
EAN: 00 26616 02397 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SJM21

Zvýrazn

Prodlužo
Díky prodlu
více prostor

Navíjecí k
Tento 0,8m
konců, a um

Osvětlen
Osvětlené k
20/10

ění výro

vací kabe
žovacímu 0
u při připoj

abel
etrový naví
ožňuje tak

é konce
once kabel
l ke sluchátkům 0,8 m
,8m kabelu ke sluchátkům máte 
ení k zařízením s technologií USB.

jecí kabel se vysunuje z obou 
 ušetřit místo a udržet pořádek.

u potvrzují připojení.
bku

http://www.philips.com

