
υνδέστε το ψηφιακό music player 
Σ
στο σ
Απολαύστε 

συστήµατος

προσθέσετε

∆ύο τρ
• Η σύ
• Ο δ
τερεοφωνικό σας σύστηµα
το ψηφιακό σας music player µέσω του οικιακού στερεοφωνικού σας 

 µε άµεση ακρόαση και δυνατά. Περιλαµβάνει διαχωριστή 3,5 mm, ώστε να 

 ένα δεύτερο σετ ακουστικών.

όποι να µοιραστείτε τη µουσική σας
νδεση Y επιτρέπει την αναπαραγωγή από το ηχοσύστηµα ή την ΤV

ιαχωριστής σάς επιτρέπει να µοιραστείτε τη µουσική σας µε άλλα άτοµα
 

Philips
Καλώδιο γενικής χρήσης

Στερεοφωνικός προσαρµογέας "Y"
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Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02396 7
• Ποσότητα: 1
• Μήκος: 20,5 εκ.
• Πλάτος: 12,5 εκ.
• Ύψος: 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,008 κ.
• Απόβαρο: 0,002 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,006 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02396 4
• Ποσότητα: 6
• Μήκος: 220 χιλ.
• Πλάτος: 140 χιλ.

• Ύψος: 180 χιλ.
• Μικτό βάρος: 0,58 κ.
• Απόβαρο: 0,12 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,48 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02396 1
• Ποσότητα: 24
• Μικτό βάρος: 2,92 κ.
• Απόβαρο: 28,2 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,10 κ.
• Ύψος (εκ.): 21 εκ.
• Μήκος (εκ.): 45 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 30 εκ.
•

Καλώδιο γενικής χρήσης
Στερεοφωνικός προσαρµογέας "Y" 1,8 µ. 
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