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Philips
Pal típusú koaxiális kábel

10 m
85 dB Ferritmag

SWV2136W



 

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 23,5 x 5,8 cm
• Nettó tömeg: 0,296 kg
• Bruttó tömeg: 0,362 kg
• Önsúly: 0,066 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

64,7 x 27,2 x 28,4 cm

• Nettó tömeg: 3,552 kg
• Bruttó tömeg: 5,8 kg
• Önsúly: 2,248 kg

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,5 x 21 x 13 cm
• Nettó tömeg: 0,592 kg
• Bruttó tömeg: 0,842 kg
• Önsúly: 0,25 kg
•

Pal típusú koaxiális kábel
10 m 85 dB Ferritmag
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Termék
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A rugalmas
sérülékeny 
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