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Philips
SCART-kabel

5 m
Komposit-video A/V + S-Video

SWV6335



 

Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93475 6
• Bruttovægt: 1,18 kg
• Taravægt: 0,21 kg
• Nettovægt: 0,973 kg
• Længde: 330 mm
• Bredde: 255 mm
• Højde: 120 mm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97046 4
• Mængde: 2
• Bruttovægt: 3,16 kg
• Taravægt: 1,22 kg

• Nettovægt: 1,94 kg
• Længde: 345 mm
• Bredde: 255 mm
• Højde: 270 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97047 1
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 7,78 kg
• Taravægt: 3,9 kg
• Nettovægt: 3,88 kg
• Længde: 530 mm
• Bredde: 365 mm
• Højde: 290 mm
•

SCART-kabel
5 m Komposit-video A/V + S-Video 
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