
å en pålitelig tilkobling
F
med diss

Bruk disse R

Nyt g
• Nikk

Enkel
• Farg
• Glisi

Få utv
• Støp
• Avla
e phono-pluggene

CA-kontaktene for å oppnå en sikker kobling når du skifter phono-plugger.

od lydkvalitet
elbelagte kontakter for pålitelig kontakt

 installering
ekodede kontakter for umiddelbar gjenkjenning
kkert ergonomisk håndtak for enkel bruk

idet holdbarhet
t kontakt for sikre tilkoblinger
stning for gummibelastning
 

Philips
RCA-plugger

Hunn

SWA2567



 

Emballasje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97776 0
• Antall: 1
• Bruttovekt: 0,015 kg
• Taravekt: 0,010 kg
• Nettovekt: 0,005 kg
• Lengde: 11,50 cm
• Bredde: 9,50 cm
• Høyde: 1,50 cm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98125 5
• Antall: 6
• Bruttovekt: 0,092 kg
• Taravekt: 0,059 kg

• Nettovekt: 0,033 kg
• Lengde (cm): 15,80 cm
• Bredde (cm): 6,00 cm
• Høyde (cm): 10,50 cm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98126 2
• Antall: 72
• Bruttovekt: 2,600 kg
• Taravekt: 2,200 kg
• Nettovekt: 0,400 kg
• Lengde (cm): 25,00 cm
• Bredde (cm): 17,00 cm
• Høyde (cm): 33,50 cm
•
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