
egbízható csatlakozás
M
ezzel az 

Az adapter m

videojelek át

Nagys
• Nikk
• Elké

Kiváló
• Nikk

Könny
• Csú

Nagyo
• Ruga
• Gum
adapterrel

egbízható kapcsolatot tesz lehetővé az összetevők között az audio- és 

viteléhez.

zerű képminőség
el bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

szített konstrukciója kiváló minőségű

 hangminőség
el bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

ű beállítás
szásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

bb tartósság
lmas PVC-burkolat
i törésgátló
 

Philips
Adapter

3,5 mm (dugasz) - RCA (aljzat)

SWA2565W



 

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99474 3
• Bruttó tömeg: 0,015 kg
• Nettó tömeg: 0,005 kg
• Önsúly: 0,010 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99872 7
• Mennyiség: 6
• Hosszúság: 135 mm
• Szélesség: 105 mm
• Magasság: 60 mm
• Bruttó tömeg: 0,12 kg
• Nettó tömeg: 0,06 kg
• Önsúly: 0,06 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99873 4
• Mennyiség: 36
• Hosszúság: 240 mm
• Szélesség: 190 mm
• Magasság: 150 mm
• Bruttó tömeg: 0,92 kg
• Nettó tömeg: 0,36 kg
• Önsúly: 0,56 kg

Méretek
• Termék hossza: 11,5 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 95 x 17 mm
• Bruttó tömeg: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,01 kg
• Önsúly: 0,01 kg
•
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