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Philips
Stereofónny Y adaptér

3,5 mm (M) - 2 RCA (F)

SWA2552



 

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96062 5
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: ,1234 kg
• Hmotnosť obalu: ,061 kg
• Netto hmotnosť: ,0624 kg
• Dĺžka: 165 mm
• Šírka: 54 mm
• Výška: 76 2 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96110 3
• Množstvo: 12

• Hmotnosť brutto: ,3 kg
• Hmotnosť obalu: ,18 kg
• Netto hmotnosť: ,12 kg
• Dĺžka: 171,5 mm
• Šírka: 114,3 mm
• Výška: 88,9 mm

Rozmery
• Hmotnosť brutto: ,016 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 RCA (F)  
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