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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 23,5 x 2,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,058 κ.
• Μικτό βάρος: 0,108 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,05 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33,5 x 26,5 x 30,5 εκ.

• Καθαρό βάρος: 1,392 κ.
• Μικτό βάρος: 3,1 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,708 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 10,5 x 14 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,232 κ.
• Μικτό βάρος: 0,42 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,188 κ.
•

Καλώδιο οπτικών ινών
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 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.
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 ήχο χωρίς συµβιβασµούς.
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