
aistite spoľahlivé prepojenie
Z
s týmto 

Pripojte 2 za

Vychu
• Poni
• Vyho

Jedno
• Zabr

Šetrn
• Bezo

Minim
• Na z
2-smerným manuálnym rozvádzačom Scart

riadenia Scart k jednému TV pomocou jedného pripojenia Scart.

tnajte si dobrú kvalitu obrazu
klované konektory pre spoľahlivý kontakt
tovené s konštrukciou vysokej kvality

duchá inštalácia
áni vzniku neporiadku v kábloch

é k životnému prostrediu
lovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie

álne množstvo obalového materiálu
ávesnom balení
 

Philips
Rozvádzač Scart

2-smerný
Manuálny

MWS2821T



 

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 41407 8
• Hmotnosť brutto: 6 08 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

54,9 x 13 7 x 30,8 cm
• Čistá hmotnosť: 5,856 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 48
• Hmotnosť obalu: 0,224 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6,9 x 12,9 x 3 cm
• EAN: 87 12581 41406 1
• Hmotnosť brutto: 0,127 kg
• Čistá hmotnosť: 0,122 kg
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0 005 kg
•

Rozvádzač Scart
2-smerný Manuálny 
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