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Philips
Predlžovacie konektory 
slúchadiel

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

SWA2568



 

Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97777 7
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: 0,016 kg
• Hmotnosť obalu: 0,008 kg
• Čistá hmotnosť: 0,008 kg
• Dĺžka: 11 50 cm
• Šírka: 9 50 cm
• Výška: 1,60 cm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98127 9
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 0 114 kg
• Hmotnosť obalu: 0,070 kg

• Netto hmotnosť: 0 044 kg
• Dĺžka (cm): 14 30 cm
• Šírka (cm): 7 00 cm
• Výška (cm): 10 50 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98128 6
• Množstvo: 72
• Hmotnosť brutto: 1,643 kg
• Hmotnosť obalu: 1,125 kg
• Netto hmotnosť: 0 518 kg
• Dĺžka (cm): 27 50 cm
• Šírka (cm): 16 00 cm
• Výška (cm): 33 00 cm
•

Predlžovacie konektory slúchadiel
3,5 mm (M) - 3,5 mm (F)  
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