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zapewniające bezpieczne połączenie podczas zmiany wtyków dźwiękowych.
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Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99622 8
• Waga brutto: 0,022 kg
• Waga netto: 0,012 kg
• Ciężar opakowania: 0,010 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99624 2
• Ilość: 6
• Długość: 140 mm
• Szerokość: 105 mm
• Wysokość: 60 mm
• Waga brutto: 0,14 kg
• Waga netto: 0,08 kg
• Ciężar opakowania: 0,06 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99623 5
• Ilość: 36
• Długość: 233 mm
• Szerokość: 212 mm
• Wysokość: 150 mm
• Waga brutto: 1,02 kg
• Waga netto: 0,48 kg
• Ciężar opakowania: 0,54 kg

Wymiary
• Długość produktu: 11,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 95 x 17 mm
• Waga brutto: 0,02 kg
• Waga netto: 0,01 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
•
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
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