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Philips
Stereo Y-adapter

3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)

SWA3551



 

Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93182 3
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 0,061 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,039 kg
• Nettogewicht: 0,022 kg
• Lengte: 17,60 cm
• Breedte: 12,80 cm
• Hoogte: 8,00 cm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99882 6
• Hoeveelheid: 2
• Brutogewicht: 0,280 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,160 kg

• Nettogewicht: 0,120 kg
• Lengte (cm): 16,20 cm
• Breedte (cm): 13,00 cm
• Hoogte (cm): 17,80 cm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93184 7
• Hoeveelheid: 12
• Brutogewicht: 1,680 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,948 kg
• Nettogewicht: 0,732 kg
• Lengte (cm): 51,50 cm
• Breedte (cm): 28,50 cm
• Hoogte (cm): 21,00 cm
•

Stereo Y-adapter
3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)  
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