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Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 2,69 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

28,6 x 21 x 10,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,632 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,058 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

3,5 x 13 x 1 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,0352 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,034 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0012 κ.
•

Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
1,5 µ.  
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