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Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93147 2
• Bruttovikt: 1,36 kg
• Taravikt: 0,01 kg
• Nettovikt: 1,35 kg
• Längd: 124 mm
• Bredd: 76 mm
• Höjd: 102 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95399 3
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 2,7 kg
• Taravikt: 0,01 kg

• Nettovikt: 2,69 kg
• Längd: 262 mm
• Bredd: 132 mm
• Höjd: 127 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95400 6
• Kvantitet: 12
• Bruttovikt: 16,21 kg
• Taravikt: 0,01 kg
• Nettovikt: 16,2 kg
• Längd: 424 mm
• Bredd: 285 mm
• Höjd: 274 mm
•

Högtalarkabel
30 m 16 gauge 

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-01-21

Version: 2.0.6

12 NC: 9082 100 06012
EAN: 87 10895 93147 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SWA

Produkt

Koppar m
Den här ko
precision oc

Flertrådi
Den flertråd
inget enskil
flexibilitet fö

Plug & Pl
Med Plug &
komponent
installation 

Superböj
De superbö
enastående

Blyfri kon
Blyfri konst
6390/10

fördelar

ed hög r
pparledaren
h minimalt

g ledare
iga kabeln 

t område be
r enklare p

ay
 Play kan d
 utan att du
eller teknisk

liga hölje
jliga PVC-hö
 flexibilitet 

struktion
ruktion av m
enhetsgrad
 ger signalöverföring med hög 

 motstånd.

fördelar belastningen jämnt så att 
lastas för mycket. Det ger större 
lacering.

u installera eller lägga till en ny 
 behöver utföra någon avancerad 
 analys.

n
ljena är slittåliga och har 

och skydd mot dagligt slitage.

iljövänliga material.

http://www.philips.com

