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Philips
Scart-kábel

1,5 m-es
Sztereó audió

SWV3051



 

Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93377 3
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 0,197 kg
• Önsúly: 0,063 kg
• Nettó tömeg: 0,134 kg
• Hosszúság: 20,20 cm
• Szélesség: 16,20 cm
• Magasság: 6,90 cm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96078 6
• Mennyiség: 4

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96079 3
• Mennyiség: 36
• Bruttó tömeg: 11,78 kg
• Önsúly: 6,97 kg
• Nettó tömeg: 4,81 kg
• Hosszúság: 559 mm
• Szélesség: 293 mm
• Magasság: 660 mm
•

Scart-kábel
1,5 m-es Sztereó audió 
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