
dieľajte hudbu
Z
s týmto 

Zmení kone

Vychu
• Poni
• Vyho

Chrán
• Tien

Jedno
• Prot

Vychu
• Liso
stereofónnym "Y" adaptérom

ktor na jedny slúchadlá na dva.

tnajte si dobrú kvalitu zvuku
klované konektory pre spoľahlivý kontakt
tovené s konštrukciou vysokej kvality

i pred stratou signálu
enie z čistej medi

duchá inštalácia
išmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

tnajte si predĺženú životnosť
vaná prípojka pre zaistené prepojenia
 

Philips
Stereofónny Y adaptér

3,5 mm (M) – (2) 3,5 mm (F)

SWA2551



 

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96061 8
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: ,09 kg
• Hmotnosť obalu: ,061 kg
• Netto hmotnosť: ,029 kg
• Dĺžka: 165 mm
• Šírka: 54 mm
• Výška: 76 2 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96109 7
• Množstvo: 12

• Hmotnosť brutto: ,24 kg
• Hmotnosť obalu: ,17 kg
• Netto hmotnosť: ,07 kg
• Dĺžka: 171,5 mm
• Šírka: 114,3 mm
• Výška: 88,9 mm

Rozmery
• Hmotnosť brutto: ,012 kg
• Hmotnosť obalu: ,006 kg
• Netto hmotnosť: ,01 kg
• Dĺžka produktu: 14 6 cm
• Rozmery produktu (Š x V): 70 x 15 mm
•

Stereofónny Y adaptér
3,5 mm (M) – (2) 3,5 mm (F)  
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