
eel uw muziek
D
met dez

Maakt van e

Genie
• Vern
• Gep

Besch
• Ong

Eenvo
• Ergo

Genie
• Geg
e stereo "Y"-adapter

en enkele hoofdtelefoonaansluiting een dubbele.

t van goede audiokwaliteit
ikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen
roduceerd met kwalitatieve constructie

ermt tegen signaalverlies
edekte koperen afscherming

udige installatie
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

t van verlengde duurzaamheid
oten stekker voor veilige verbindingen
 

Philips
Stereo Y-adapter

3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)

SWA2551



 

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96061 8
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 0,09 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,061 kg
• Nettogewicht: 0,029 kg
• Lengte: 165 mm
• Breedte: 54 mm
• Hoogte: 76,2 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96109 7
• Hoeveelheid: 12

• Brutogewicht: 0,24 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,17 kg
• Nettogewicht: 0,07 kg
• Lengte: 171,5 mm
• Breedte: 114,3 mm
• Hoogte: 88,9 mm

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,012 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,006 kg
• Nettogewicht: 0,01 kg
• Lengte van het product: 14,6 cm
• Afmetingen van product (B x H): 70 x 15 mm
•

Stereo Y-adapter
3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)  
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