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ών καλώδιο ηχείων παρέχει καλύτερη σύνδεση για τη µετάδοση ηχητικών 
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ύστε καλύτερη ποιότητα ήχου
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λή πυκνότητα αγώγιµου υλικού για καλύτερη µετάδοση σήµατος

η εγκατάσταση
µατικά κωδικοποιηµένο καλώδιο για εύκολο προσδιορισµό της πολικότητας
 & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
µπτη εξωτερική µόνωση από PVC
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∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93290 5
• Μικτό βάρος: 1,58 κ.
• Ύψος: 83 χιλ.
• Μήκος: 165 χιλ.
• Πλάτος: 165 χιλ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,57 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 4
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95379 5
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Μικτό βάρος: 6,29 κ.

• Μήκος: 381 χιλ.
• Πλάτος: 203 χιλ.
• Ύψος: 191 χιλ.
• Καθαρό βάρος: 6,28 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95378 8
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Μικτό βάρος: 3,15 κ.
• Μήκος: 17" χιλ.
• Πλάτος: 17" χιλ.
• Ύψος: 17" χιλ.
• Καθαρό βάρος: 3,14 κ.
•

Καλώδιο ηχείου
30 µ. διαµέτρηµα 14 
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