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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02403 9
• Quantidade: 1
• Comprimento: 22,5 cm
• Largura: 17,3 cm
• Altura: 10,5 cm
• Peso Bruto: 0.545 kg
• Tara: 0,2 kg
• Peso Líquido: 0,345 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02403 9
• Quantidade: 4
• Comprimento: 165 mm
• Largura: 70 mm

• Altura: 230 mm
• Peso Bruto: .36 kg
• Tara: 0,06 kg
• Peso Líquido: .3 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02403 6
• Quantidade: 24
• Peso Bruto: 2,55 kg
• Tara: 2.46 kg
• Peso Líquido: .09 kg
• Altura (cm): 25 cm
• Comprimento (cm): 40 cm
• Largura (cm): 18 cm
•

Adaptador de cassete
Universal  

Especificações

Data de publicação  
2008-10-01

Versão: 4.0.6

12 NC: 9082 100 06667
EAN: 00 26616 02403 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SJM23

Produto

Reproduz
Ouça a sua
carro ou em

Fio de 3 p
O fio de 3 p
carregamen
00/10

s em de

a música
 música atr
 casa e com

osições
osições ada
to pela esq
 da sua aparelhagem
avés dos altifalantes estéreo no 

 som alto.

pta-se aos leitores de cassetes de 
uerda, direita ou frontal.
staque

http://www.philips.com

