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Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99475 0

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99874 1
• Hoeveelheid: 6
• Lengte: 140 mm
• Breedte: 105 mm
• Hoogte: 60 mm
• Brutogewicht: 0,12 kg
• Nettogewicht: 0,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99875 8

• Hoeveelheid: 36
• Lengte: 233 mm
• Breedte: 212 g mm
• Hoogte: 150 mm
• Brutogewicht: 0,96 kg
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,60 kg

Afmetingen
• Lengte van het product: 11,5 cm
• Afmetingen van product (B x H): 95 x 17 mm
• Brutogewicht: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,01 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
•

RCA-stekkers
Female  

Specificaties

Publicatiedatum  
2009-01-21

Versie: 2.0.5

12 NC: 9082 100 09844
EAN: 87 10895 99475 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SWA

Product

Vernikke
Vernikkelde
contactpun
betrouwbar

Gekleurd
Dankzij de 
eenvoudig o

Ligt gem
Met deze a
eenvoudig, 

Gegoten 
De gegoten
tussen com

Rubberdr
De rubberd
toch flexibe
stekker.
2567W

kenmerk

lde aanslu
 aansluiting
t tussen de 
e verbindin

e aanslui
gekleurde a
p de juiste 

akkelijk in
ntisliphand
ergonomisc

stekker
 stekkers z
ponenten e

ukvermin
rukvermind
l verbinding
itingen
en zorgen voor een schoon 
kabel en de aansluiting voor een 
g.

tingen
ansluitingen kunt u de kabel 
in- en uitgangen aansluiten

 de hand
greep kunt u de componenten 
h en comfortabel aansluiten.

orgen voor veilige verbindingen 
n verlengen de duurzaamheid.

dering
ering zorgt voor een veilig maar 
spunt tussen de kabel en de 
/10

en

http://www.philips.com

