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Philips
Stereoadapter

Från 6,35 mm (hane) till 3,5 mm (hona)

SWA3030W



 

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 39269 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9 x 13,5 x 2,5 cm
• Nettovikt: 0,01 kg
• Bruttovikt: 0,03 kg
• Taravikt: 0,02 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 39707 4
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Yttre kartong (L x B x H): 

14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Nettovikt: 0,04 kg
• Bruttovikt: 0,25 kg
• Taravikt: 0,21 kg
•

Stereoadapter
Från 6,35 mm (hane) till 3,5 mm (hona)  
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