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 βασιστείτε στον προσαρµογέα Pal για τη µεταφορά σηµάτων ήχου/εικόνας 

υσκευών.
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Philips
Προσαρµογέας Pal

9,52 χιλ.(Α) - 9,522 χιλ.(Θ)

SWV2558



 

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: .01 κ.
• Καθαρό απόβαρο: .01 κ.
• Καθαρό βάρος: 0.00 κ.
• Μήκος προϊόντος: 17.6 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 124 x 45 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96074 8
• Ποσότητα: 6
• Μικτό βάρος: .18 κ.
• Καθαρό απόβαρο: .1 κ.
• Καθαρό βάρος: .08 κ.

• Μήκος: 152 χιλ.
• Πλάτος: 80 χιλ.
• Ύψος: 106 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96094 6
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: .57 κ.
• Καθαρό απόβαρο: .2 κ.
• Καθαρό βάρος: .37 κ.
• Μήκος: 171.4 χιλ.
• Πλάτος: 181 χιλ.
• Ύψος: 124 χιλ.
•

Προσαρµογέας Pal
9,52 χιλ.(Α) - 9,522 χιλ.(Θ)  
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ή µόνωση από PVC
 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.
ϊόντος

http://www.philips.com

