
πολαύστε τα ακουστικά σα
Α
µε αυτόν

Μετατρέπει 

Απολα
• Επιν
• Κατα

Προστ
• Θωρ

Εύκολ
• Αντι

Εξασφ
• Χυτ
ς
 τον στερεοφωνικό προσαρµογέα

ένα γυµνό καλώδιο σε βύσµα 3,5 χιλ.

ύστε καλή ποιότητα ήχου
ικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
σκευή µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

ατεύει κατά της απώλειας σήµατος
άκιση γυµνού χαλκού

η εγκατάσταση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
ός ρευµατολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
 

Philips
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SWA2734W



 

Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,108 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

13,5 x 5,7 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,012 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,096 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,8 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

19,1 x 14,6 x 22,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,072 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,728 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 11,5 x 1,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,014 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,002 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,012 κ.
•

Προσαρµογέας βύσµατος
3,5 χιλ.  
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