
aranta uma ligação fiável
G
com este

Confie neste

eléctrica

Instal
• Pega

Desfru
• Fich
• Reve
• Com

Amig
• Con
 cabo de alimentação
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Philips
Alimentação eléctrica

1,25 m
Cabo de alimentação

SWA2708W



 

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 23.5 x 4 cm
• Peso líquido: .072 kg
• Peso bruto: ,094 kg
• Tara: .022 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

61 x 27,5 x 28,5 cm

• Peso líquido: 2,592 kg
• Peso bruto: 4,8 kg
• Tara: 2,208 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 25 x 20 x 13 cm
• Peso líquido: ,432 kg
• Peso bruto: .69 kg
• Tara: ,258 kg
•

Alimentação eléctrica
1,25 m Cabo de alimentação 
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