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li takaa luotettavat ääni-/videoliitännät AV-laitteiden välillä.
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Pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97780 7
• Määrä: 1
• Kokonaispaino: 0,186 kg
• Taara: 0,030 kg
• Nettopaino: 0,156 kg
• Pituus: 27,50 cm
• Leveys: 15,00 cm
• Korkeus: 4,50 cm

Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98135 4
• Määrä: 4
• Kokonaispaino: 1,044 kg
• Taara: 0 300 kg

• Nettopaino: 0,744 kg
• Pituus (cm): 28,00 cm
• Leveys (cm): 16,00 cm
• Korkeus (cm): 20,00 cm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98136 1
• Määrä: 24
• Kokonaispaino: 6,664 kg
• Taara: 0 400 kg
• Nettopaino: 6,264 kg
• Pituus (cm): 49,50 cm
• Leveys (cm): 31,00 cm
• Korkeus (cm): 42,50 cm
•

PAL-koaksiaalikaapeli
4,5 m uros-naaras 
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