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Philips
Kábel z optických vlákien

1,5 m

SWA2522T



 

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6 x 21 x 2,5" cm
• Čistá hmotnosť: ,052 kg
• Hmotnosť brutto: ,057 kg
• Hmotnosť obalu: .005 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 22,5 x 19 5 cm
• Čistá hmotnosť: 2 496 kg
• Hmotnosť brutto: 2 696 kg
• Hmotnosť obalu: ,2 kg
•

Kábel z optických vlákien
1,5 m  
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