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 cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.

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

cção contra perda de sinal
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ectores com códigos de cores para reconhecimento imediato
 ergonómica antideslizante para utilização fácil
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Philips
Cabo de extensão áudio

5 m
2 RCA (M) - 2 RCA (F)

SWA2530



 

Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97769 2
• Quantidade: 1
• Peso Bruto: 0.138 kg
• Tara: 0,020 kg
• Peso Líquido: 0,118 kg
• Comprimento: 23,50 cm
• Largura: 9.50 cm
• Altura: 3,30 cm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98111 8
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 0,702 kg
• Tara: 0.150 kg

• Peso líquido: 0,552 kg
• Comprimento (cm): 24,50 cm
• Largura (cm): 10,70 cm
• Altura (cm): 15.50 cm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98112 5
• Quantidade: 24
• Peso bruto: 4,512 kg
• Tara: 0,300 kg
• Peso líquido: 4,212 kg
• Comprimento (cm): 34.00 cm
• Largura (cm): 26,50 cm
• Altura (cm): 33,50 cm
•

Cabo de extensão áudio
5 m 2 RCA (M) - 2 RCA (F) 
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