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Rozměry balení
• EAN: 87 12581 39274 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 9 x 13,5 x 2,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,01 kg
• Hrubá hmotnost: 0,03 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 39712 8
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnější obal (D x Š x V): 14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Čistá hmotnost: 0,04 kg
• Hrubá hmotnost: 0,24 kg
• Hmotnost obalu: 0,2 kg
•

Kabelová spojka
RCA  

Specifikace

Datum vydání 2008-10-26

Verze: 1.0.6

12 NC: 8670 000 36759
EAN: 87 12581 39274 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SWA

Zvýrazn

Bezolovn
Bezolovnatá
k životnímu

Snadné u
Protiskluzov
komponent

Kovová k
Kovová kryt
odolnost a 

Standard
Technologie
komponent
technických

24karáto
24karátové
nejlepší kva
3035W

ění výro

atá konst
 konstrukc
 prostředí.

chopení
á ergonom
ů snadným 

rytka
ka chrání v
spolehlivost 

 Plug & P
 Plug & Pla
y bez nutno
 příprav.

vý pozlac
 pozlacené 
litu signálu.
rukce
e z materiálů šetrných 

ická rukojeť dělá propojování 
a ergonomicky pohodlným.

nitřní připojení kabelu. Zajišťuje 
propojení.

lay
y umožňuje instalovat a přidávat 
sti složité instalace nebo 

ený konektor
konektory zajišťují komponentům 
/10

bku

http://www.philips.com

