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Philips
Телевизионен сплитер 
PAL

9,52 мм
2 М към 1 Ж

SWV3556



 

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93510 4
• Количество: 20
• Бруто тегло: 2,73 кг
• Тегло с опаковката: 2,10 кг
• Нето тегло: 0,63 кг
• Дължина: 550 мм
• Ширина: 400 мм
• Височина: 206,4 мм

Размери
• Бруто тегло: 0,07 кг
• Тегло с опаковката: 0,039 кг
• Нето тегло: 0,031 кг
• Дължина на изделието: 17,6 см
• Габарити на продукта (Ш x В): 128 x 69 мм
•

Телевизионен сплитер PAL
9,52 мм 2 М към 1 Ж 
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