
akaa luotettavat liitännät
T
näillä kuu

Näillä kuulok

jatkokaapele

Nauti
• Nikk

Helpp
• Liitt
• Luis

Nauti
• Vale
• Kum
lokkeiden jatkoliittimillä

keiden jatkoliittimillä takaat luotettavat liitännät kuulokkeiden 

iden päitä vaihdettaessa.

 laadukkaasta äänestä
elipinnoitetut liittimet luotettaviin liitäntöihin

o asentaa
imien värikoodit helpottavat tunnistamista
tamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä

 pidemmästä käyttöiästä
ttu pistoke takaa luotettavat yhteydet
inen vedonpoistin
 

Philipsin
Kuulokkeiden jatkoliittimet

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

SWA2568W



 

Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99476 7
• Kokonaispaino: 0,017 kg
• Nettopaino: 0,007 kg
• Taara: 0,010 kg

Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99876 5
• Määrä: 6
• Pituus: 135 mm
• Leveys: 105 mm
• Korkeus: 60 mm
• Kokonaispaino: 0,14 kg
• Nettopaino: 0,06 kg
• Taara: 0,08 kg

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99877 2
• Määrä: 36
• Pituus: 240 mm
• Leveys: 190 mm
• Korkeus: 150 mm
• Kokonaispaino: 0,96 kg
• Nettopaino: 0,36 kg
• Taara: 0,60 kg

Mitat
• Tuotteen pituus: 11,5 cm
• Tuotteen mitat (L x K): 95 x 17 mm
• Kokonaispaino: 0,02 kg
• Nettopaino: 0,01 kg
• Taara: 0,01 kg
•

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