
orzystaj ze swoich słuchawe
K
dzięki ad

Umożliwia p

Ciesz
• Nikl
• Wys

Ochro
• Ekra

Łatwa
• Niew

Więk
• Wty
• Elast
• Gum
k
apterowi stereo

rzekształcenie średnicy gniazda słuchawek z 6,35 mm na 3,5 mm.

 się dobrą jakością dźwięku
owane złącza zapewniają niezawodny kontakt
oka jakość wykonania konstrukcji

na przed utratą sygnału
nowanie z czystej miedzi

 instalacja
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

sza trwałość
k formowany zapewnia niezawodność połączeń
yczna koszulka z PCW
owy reduktor naprężeń
 

Philips
Adapter stereo

6,35 mm (męski) – 3,5 mm (żeński)
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Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96064 9
• Ilość: 6
• Waga brutto: 0,22 kg
• Ciężar opakowania: 0,1 kg
• Waga netto: 0,12 kg
• Długość: 160 mm
• Szerokość: 79,3 mm
• Wysokość: 110 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96112 7
• Ilość: 12

• Waga brutto: 0,64 kg
• Ciężar opakowania: 0,2 kg
• Waga netto: 0,44 kg
• Długość: 171,4 mm
• Szerokość: 170 mm
• Wysokość: 125 mm

Wymiary
• Waga brutto: 0,02 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
• Waga netto: 0,01 kg
• Długość produktu: 17,6 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 124 x 45 mm
•

Adapter stereo
6,35 mm (męski) – 3,5 mm (żeński)  
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