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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 11,5 x 1,7 cm
• Greutate netă: 0,004 kg
• Greutate brută: .016 kg
• Greutate proprie: .012 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 19,1 x 14,6 x 22,9 cm

• Greutate netă: .144 kg
• Greutate brută: .924 kg
• Greutate proprie: 0,78 kg

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 13.5 x 5,7 x 10,5 cm
• Greutate netă: .024 kg
• Greutate brută: .128 kg
• Greutate proprie: 0,104 kg
•

Adaptor
3,5 mm  

Specificaţii

Data apariţiei 2008-11-14

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39254
EAN: 87 12581 41508 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SWA

Caracte

Conector
Conectorii p
cablu și con

Construc
Pentru acea
materiale d
cu o reziste

Ecranare
Ecranarea 
pierderii sem

Mâner uș
Acest mâne
component

Mufă turn
Mufele turn
component
2060W

ristici pr

i placaţi 
lacaţi cu nic
ector, asigu

ţie de cal
stă constru
e cea mai bu
nţă sporită

 din cupru
din cupru n

nalului.

or
r anti-alune
elor și oferă

ată
ate asigură
e și oferă o 
cu nichel
hel stabilesc un contact sigur între 
rând fiabilitatea conexiunii.

itate
cţie de calitate se utilizează numai 
nă calitate pentru a crea produse 

.

 neizolat
eizolat protejează împotriva 

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.

 conexiuni sigure între 
rezistenţă sporită.
/10

incipale 
produs

http://www.philips.com

