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Philips
Adaptador estéreo

6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)

SWA2063W



 

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 11,5 x 1.5 cm
• Peso líquido: ,004 kg
• Peso bruto: .016 kg
• Tara: .012 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

19,1 x 14.6 x 22.9 cm

• Peso líquido: .144 kg
• Peso bruto: ,896 kg
• Tara: ,752 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

13,5 x 6 x 10,5 cm
• Peso líquido: .024 kg
• Peso bruto: .124 kg
• Tara: .1 kg
•

Adaptador estéreo
6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)  
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