
yd dine hovedtelefoner
N
med den

Gør et 6,35 

Få go
• Nikk
• Frem

Besky
• Besk

Nem 
• Skrid

Få øg
• Støb
• Flek
• Aflas
ne stereoadapter

mm hovedtelefonstik til et 3,5 mm.

d lydkvalitet
elbelagte stik giver bedre kontakt
stillet med en kvalitetskonstruktion

tter mod tab af signal
yttet af ren kobber

installation
sikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

et holdbarhed
te stik, som giver sikre tilslutninger
sibel PVC-kappe
tningssystem af gummi
 

Philips
Stereoadapter
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Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96064 9
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 0,22 kg
• Taravægt: 0,1 kg
• Nettovægt: 0,12 kg
• Længde: 160 mm
• Bredde: 79,3 mm
• Højde: 110 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96112 7
• Mængde: 12

• Bruttovægt: 0,64 kg
• Taravægt: 0,2 kg
• Nettovægt: 0,44 kg
• Længde: 171,4 mm
• Bredde: 170 mm
• Højde: 125 mm

Dimensioner
• Bruttovægt: 0,02 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• Nettovægt: 0,01 kg
• Længde: 17,6 cm
• Mål på produkt (B x H): 124 x 45 mm
•

Stereoadapter
6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)  
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