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Cutie interioară
• Greutate brută: .424 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,5 x 10 x 24 cm
• Greutate netă: 0,132 kg
• Greutate proprie: .292 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,1 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32 x 26 x 50,5 cm

• Greutate netă: 0,792 kg
• Greutate proprie: 2,308 kg

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

9,5 x 23,5 x 4 cm
• Greutate brută: 0,052 kg
• Greutate netă: .022 kg
• Greutate proprie: .03 kg
•

Cablu cu fibră optică
0,75 m  

Specificaţii

Data apariţiei 2008-11-14

Versiune: 1.1.2

12 NC: 8670 000 39292
EAN: 87 12581 41574 7

© 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

Fibre opt
Fibrele opti
transferă in
dumneavoa

Mâner uș
Acest mâne
component

Mufă turn
Mufele turn
component

Carcasă f
Carcasa fle
delicat al ca
sporită și fa

Reducere
Prin reduce
conexiune s
2311W

ristici pr

ice
ce pure, la f
formaţiile d
stră, fără a

or
r anti-alune
elor și oferă

ată
ate asigură
e și oferă o 

lexibilă d
xibilă din PV
blului. De a
cilitează in

a uzurii c
rea uzurii c
igură, dar f
el de subţiri ca firul de păr, 
igitale la componentele 
 compromite sunetul.

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.

 conexiuni sigure între 
rezistenţă sporită.

in PVC
C oferă protecţie interiorului 
semenea, oferă o rezistenţă 

stalarea.

auciucului
auciucului se realizează o 
lexibilă între cablu și conector.
/10

incipale 
produs

http://www.philips.com

