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Philips
Universell fjernkontroll

For iPod

SJM3151



 

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Bruttovekt: 0,900 kg
• Taravekt: 0,320 kg
• Nettovekt: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 35490 9
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Bruttovekt: 2,200 kg
• Taravekt: 1,040 kg
• Nettovekt: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 35490 6
• Antall emballasjer: 2
•
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