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Philips
Sada adaptérů USB 2.0

1 m
Navíjecí

SWR1247



 

Možnosti připojení
• Typ kabelu: Sada adaptérů a prodlužovacího 

kabelu USB

Rozměry
• Délka kabelu: 100 cm

Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98347 1
• Množství: 1
• Délka: 21 cm
• Šířka: 14 cm
• Výška: 3,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,064 kg
• Hmotnost obalu: 0,036 kg

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99158 2

• Množství: 4
• Délka (cm): 22 cm
• Šířka (cm): 11 cm
• Výška (cm): 15 cm
• Hrubá hmotnost: 0,478 kg
• Čistá hmotnost: 0,404 kg
• Hmotnost obalu: 0,074 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99159 9
• Množství: 12
• Délka (cm): 33,5 cm
• Šířka (cm): 23,5 cm
• Výška (cm): 18 cm
• Hrubá hmotnost: 1,734 kg
• Čistá hmotnost: 1,436 kg
• Hmotnost obalu: 0,298 kg
•

Sada adaptérů USB 2.0
1 m Navíjecí 
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