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Philips
Adapter stereo

6,35 mm (żeński) – 3,5 mm (męski)

SWA3034W



 

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 39273 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9 x 13,5 x 2,5 cm
• Waga netto: 0,01 kg
• Waga brutto: 0,03 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 39711 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Waga netto: 0,04 kg
• Waga brutto: 0,26 kg
• Ciężar opakowania: 0,22 kg
•

Adapter stereo
6,35 mm (żeński) – 3,5 mm (męski)  
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
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