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Philips
Y-stereokaapeli

10 m
3,5 mm(M) - 2 RCA(M)

SWA7535W



 

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,9237 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 24,8 x 10,5 x 20,3 cm
• Nettopaino: 0,672 kg
• Taara: 0,2517 kg
• EAN: 87 12581 47579 6
• Kuluttajapakkausten määrä: 4

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 5,88 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

34,3 x 26,7 x 43,2 cm
• Nettopaino: 4,032 kg

• Taara: 1,848 kg
• EAN: 87 12581 47578 9
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 23,7 x 4,5 cm
• Kokonaispaino: 0,206 kg
• Nettopaino: 0,168 kg
• Taara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 46311 3
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
•

Y-stereokaapeli
10 m 3,5 mm(M) - 2 RCA(M) 
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