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Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99461 3
• Brüt ağırlık: ,02 kg
• Net ağırlık: 0,01 kg
• Dara ağırlığı: 0,01 kg

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99860 4
• Miktar: 6
• Uzunluk: 135 mm
• Genişlik: 105 mm
• Yükseklik: 60 mm
• Brüt ağırlık: 0.14 kg
• Net ağırlık: ,06 kg
• Dara ağırlığı: 0,08 kg

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99861 1
• Miktar: 36
• Uzunluk: 240 mm
• Genişlik: 190 mm
• Yükseklik: 150 mm
• Brüt ağırlık: 1,04 kg
• Net ağırlık: ,36 kg
• Dara ağırlığı: 0,68 kg

Boyutlar
• Ürün uzunluğu: 11,5 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 95 x 17 mm
• Brüt ağırlık: 0,02 kg
• Net ağırlık: 0,01 kg
• Dara ağırlığı: 0,01 kg
•

Stereo Y adaptörü
3,5 mm (E) - 2 RCA (D)  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2009-01-28

Sürüm: 2.0.6

12 NC: 9082 100 09828
EAN: 87 10895 99461 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWA

Ürün öz

Nikel kap
Nikel kapla
temiz bir te

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Kalıplı fiş
Kalıplı fişler
süreli kullan
2552W

ellikleri

lama kon
ma konektö
mas sağlay

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

, bileşenler 
ım sağlar.
ektörler
rler, kablo ile konektör arasında 

arak güvenilir bağlantı sunar.

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

arasında güvenli bağlantı ve uzun 
/10

http://www.philips.com

