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µατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές για άµεση αναγνώριση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
 and play για εύκολη χρήση
 

Philips
καλώδιο scart

5,0 µ.
Συνδέσεις σύνθετου σήµατος A/
V

SWV5545



 

∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93459 6
• Μικτό βάρος: 1,1 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,21 κ.
• Καθαρό βάρος: .89 κ.
• Μήκος: 330 χιλ.
• Πλάτος: 255 χιλ.
• Ύψος: 120 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97062 4
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 3,2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,22 κ.

• Καθαρό βάρος: 1,98 κ.
• Μήκος: 345 χιλ.
• Πλάτος: 255 χιλ.
• Ύψος: 270 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97063 1
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 7,86 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,9 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,96 κ.
• Μήκος: 530 χιλ.
• Πλάτος: 365 χιλ.
• Ύψος: 290 χιλ.
•

Καλώδιο scart
5,0 µ. Συνδέσεις σύνθετου σήµατος A/V 
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