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cablu de fibră optică

 optime pentru toate componentele. Acest fir de calitate pentru microfon 

ai bună conexiune pentru transferul semnalelor audio între componente.
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ucere considerabilă a uzurii metalului
 

Philips
Cablu de fibră optică

1,5 m

SWA6360



 

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93143 4
• Greutate brută: 0,24 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: .23 kg
• Lungime: 222 mm
• Lăţime: 159 mm
• Înălţime: 64 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94988 0
• Cantitate: 4
• Greutate brută: .93 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: .92 kg
• Lungime: 234 mm
• Lăţime: 211 mm
• Înălţime: 175 mm
•

Cablu de fibră optică
1,5 m  
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