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 antena FM em "T" para melhorar o sinal de rádio FM.

te de boa qualidade de áudio
ectores banhados a níquel para contacto fiável

ação fácil
 ergonómica antideslizante para utilização fácil
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a moldada para ligações seguras
pensador de tensão em borracha para durabilidade alargada
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97827 9
• Quantidade: 1
• Peso Bruto: 0.066 kg
• Tara: 0,020 kg
• Peso Líquido: 0.046 kg
• Comprimento: 23,50 cm
• Largura: 9,50 cm
• Altura: 3,70 cm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98121 7
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 0.276 kg
• Tara: 0.250 kg

• Peso líquido: 0,026 kg
• Comprimento (cm): 24,50 cm
• Largura (cm): 11,00 cm
• Altura (cm): 21,50 cm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98122 4
• Quantidade: 72
• Peso bruto: 3,712 kg
• Tara: 0,400 kg
• Peso líquido: 3,312 kg
• Comprimento (cm): 52,00 cm
• Largura (cm): 34,50 cm
• Altura (cm): 45.00 cm
•
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