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cablu Composite A/V - SCART

e mai bună pentru transferul semnalelor audio/video între componente.
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asă flexibilă din PVC
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Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93407 7
• Cantitate: 36
• Greutate brută: 12,74 kg
• Greutate proprie: .50 kg
• Greutate netă: 12,24 kg
• Lungime: 590 mm
• Lăţime: 360 mm
• Înălţime: 300 mm

Dimensiuni
• Greutate brută: 0,34 kg
• Greutate proprie: 0,06 kg
• Greutate netă: 0,28 kg
• Lungime produs: 28 cm
• Dimensiuni produs (L x Î): 175 x 30 mm
•

Cablu A/V Compozit la scart
3,0 m  
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