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 καλύτερη σύνδεση για τη µεταφορά σηµάτων ήχου/εικόνας µεταξύ των 
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η εγκατάσταση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
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Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93432 9
• Ποσότητα: 20
• Μικτό βάρος: 2,28 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,10 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,18 κ.
• Μήκος: 543 χιλ.
• Πλάτος: 400 χιλ.
• Ύψος: 206,4 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,048 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,039 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,009 κ.
• Μήκος προϊόντος: 17,6 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 124 x 45 χιλ.
•
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