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Comutator HDMI
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Informaţii ambalaj
• Greutate brută: .362 kg
• Greutate netă: .226 kg
• Lungime: 228 mm
• Lăţime: 203 mm
• Înălţime: 59 mm

Cutie interioară
• Cantitate: 2
• Greutate netă: .724 kg
• Lungime: 244 mm

• Lăţime: 216 mm
• Înălţime: 108 mm

Cutie exterioară
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 2,080 kg
• Greutate netă: 1.45 kg
• Lungime: 260 mm
• Lăţime: 228 mm
• Înălţime: 235 mm
•

Comutator HDMI
2 intrări / 1 ieșire  
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