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Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96059 5
• Ilość: 6
• Waga brutto: 2,9 kg
• Ciężar opakowania: 0,20 kg
• Waga netto: 2,7 kg
• Długość: 343 mm
• Szerokość: 267 mm
• Wysokość: 260 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96105 9
• Ilość: 12

• Waga brutto: 5,90 kg
• Ciężar opakowania: 0,50 kg
• Waga netto: 5,40 kg
• Długość: 362 mm
• Szerokość: 286 mm
• Wysokość: 553 mm

Wymiary
• Waga brutto: 0,47 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg
• Waga netto: 0,45 kg
• Długość produktu: 27 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 185 x 80 mm
•

Przewód głośnikowy
25 m Grubość 18 

Dane techniczne

Data wydania 2009-01-21

Wersja: 1.2.7

12 NC: 9082 100 06111
EAN: 87 10895 93279 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SWA

Zalety p

Wysokog
Taka miedz
dokładność
rezystancji.

Przewod
Żyły przew
nieobrobion

Plug & Pl
Funkcja Plu
dodawanie 
uruchamian
skomplikow
technicznyc

Elastyczn
Elastyczna 
przewodu. 
łatwość inst

Konstruk
Konstrukcja
przyjaznych
2539/10

roduktu

atunkow
iana żyła p

 przesyłania

y oznaczo
odzące z m
ej ułatwiają

ay
g & Play um
nowych ele
ie bez potr
anych czyn
h.

a koszulk
koszulka z 
Ponadto za
alacji.

cja pozba
 pozbawion
 środowisk
a miedź
rzewodząca zapewnia wysoką 
 sygnału, przy minimalnej 

ne kolorami
iedzi ocynowanej i miedzi 
 identyfikację biegunowości.

ożliwia zainstalowanie i 
mentów zestawu i ich 
zeby wykonywania 
ności instalacyjnych lub 

a z PCW
PCW chroni delikatną żyłę 
pewnia jego większą trwałość i 

wiona ołowiu
a ołowiu, wykonana z materiałów 

u.

http://www.philips.com

