
ιασφαλίστε αξιόπιστη σύνδ
∆
µε αυτές

Βασιστείτε σ

συσκευών. Π

Απολα
• Επιν
• Κατα

Εύκολ
• Αντι

Εξασφ
• Προ
εση
 τις υποδοχές F 6,5 χιλ.

ε αυτές τις υποδοχές για τη µεταφορά σηµάτων ήχου/εικόνας µεταξύ των 

οσότητα 8.

ύστε υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου
ικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
σκευή µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

η εγκατάσταση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
στατευτικό µεταλλικό περίβληµα για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
 

Philips
Υποδοχές F

Με σπείρωµα

SWV2198W



 

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 42078 9
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 0,296 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

13,5 x 6 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,192 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,104 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 42085 7
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Μικτό βάρος: 1,948 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

19,1 x 14,6 x 22,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,152 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,796 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 42071 0
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 8
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 11,5 x 1,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,044 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,032 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,012 κ.
•
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