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-kábel hosszabbító csatlakozók megbízható kapcsolatot tesznek lehetővé 

bel hosszabbító használata közben.

 hangminőség
el bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

ű beállítás
nyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
szásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

bb tartósság
űanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
i törésgátló
 

Philips
Fejhallg. kábel hosszabbító-
csatlakozók

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

SWA2568



 

Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97777 7
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 0,016 kg
• Önsúly: 0,008 kg
• Nettó tömeg: 0,008 kg
• Hosszúság: 11,50 cm
• Szélesség: 9,50 cm
• Magasság: 1,60 cm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98127 9
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 0,114 kg
• Önsúly: 0,070 kg

• Nettó tömeg: 0,044 kg
• Hossz (cm): 14,30 cm
• Szélesség (cm): 7,00 cm
• Magasság (cm): 10,50 cm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98128 6
• Mennyiség: 72
• Bruttó tömeg: 1,643 kg
• Önsúly: 1,125 kg
• Nettó tömeg: 0,518 kg
• Hossz (cm): 27,50 cm
• Szélesség (cm): 16,00 cm
• Magasság (cm): 33,00 cm
•

Fejhallg. kábel hosszabbító-csatlakozók
3,5 mm (dugasz) - 3,5 mm (aljzat)  
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