
erzeker u van een betrouwbare aansluitin
V

met dez

Deze hoofdt

uiteinden va

Genie
• Vern

Eenvo
• Eenv
• Ergo

Genie
• Geg
• Rub
g

e hoofdtelefoonuitbreidingsstekkers

elefoonuitbreidingsstekkers zorgen voor een veilige verbinding wanneer u de 

n een hoofdtelefoonverlengsnoer vervangt.

t van goede audiokwaliteit
ikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

udige installatie
oudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

t van verlengde duurzaamheid
oten stekker voor veilige verbindingen
berdrukvermindering
 

Philips
Uitbreidingsstekkers 
hoofdtelefoon

3,5 mm (M) - 3,5 mm (F)

SWA2568W



 

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99476 7
• Brutogewicht: 0,017 kg
• Nettogewicht: 0,007 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,010 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99876 5
• Hoeveelheid: 6
• Lengte: 135 mm
• Breedte: 105 mm
• Hoogte: 60 mm
• Brutogewicht: 0,14 kg
• Nettogewicht: 0,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,08 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99877 2
• Hoeveelheid: 36
• Lengte: 240 mm
• Breedte: 190 mm
• Hoogte: 150 mm
• Brutogewicht: 0,96 kg
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,60 kg

Afmetingen
• Lengte van het product: 11,5 cm
• Afmetingen van product (B x H): 95 x 17 mm
• Brutogewicht: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,01 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
•

Uitbreidingsstekkers hoofdtelefoon
3,5 mm (M) - 3,5 mm (F)  
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