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Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99473 6
• Waga brutto: 0,033 kg
• Waga netto: 0,023 kg
• Ciężar opakowania: 0,010 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99866 6
• Ilość: 6
• Długość: 135 mm
• Szerokość: 105 mm
• Wysokość: 85 mm
• Waga brutto: 0,24 kg
• Waga netto: 0,12 kg
• Ciężar opakowania: 0,12 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99867 3
• Ilość: 36
• Długość: 275 mm
• Szerokość: 240 mm
• Wysokość: 150 mm
• Waga brutto: 1,60 kg
• Waga netto: 0,72 kg
• Ciężar opakowania: 0,88 kg

Wymiary
• Długość produktu: 11,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 95 x 24 mm
• Waga brutto: 0,04 kg
• Waga netto: 0,02 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg
•

Przewód stereo Y
  

Dane techniczne

Data wydania 2008-11-28

Wersja: 2.0.4

12 NC: 9082 100 09842
EAN: 87 10895 99473 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SWA

Zalety p

Niklowan
Niklowane 
między prz
połączenie.

Wysokiej
W wysokiej
najlepsze m

Niklowan
Niklowane 
między prz
połączenie.

Wygodny
Ten niewyś
zwiększa w

Wtyk for
Wtyki form
między elem
trwałość.

Elastyczn
Elastyczna 
przewodu. 
łatwość inst

Gumowy
Gumowy re
elastyczne 
2555W

roduktu

e złącza
złącza zape
ewodem a z

 jakości k
 jakości kon
ateriały, ab

e złącza
złącza zape
ewodem a z

 chwyt
lizgujący się
ygodę łącze

mowany
owane zap
entami ze

a koszulk
koszulka z 
Ponadto za
alacji.

 reduktor
duktor nap
połączenie 
wniają niezakłócony kontakt 
łączem, gwarantując niezawodne 

onstrukcja
strukcji zastosowano wyłącznie 
y zwiększyć trwałość produktów.

wniają niezakłócony kontakt 
łączem, gwarantując niezawodne 

, ergonomiczny uchwyt ułatwia i 
nia ze sobą elementów zestawu.

ewniają niezawodność połączeń 
stawu oraz zwiększają ich 

a z PCW
PCW chroni delikatną żyłę 
pewnia jego większą trwałość i 

 naprężeń
rężeń stanowi trwałe, a przy tym 
między przewodem a wtykiem.
/10

http://www.philips.com

