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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 39253 6
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 28,5 x 9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,79 κ.
• Μικτό βάρος: 1,03 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,24 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 39691 6
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40,6 x 30,2 x 19,7 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,16 κ.
• Μικτό βάρος: 4,65 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,49 κ.
•

Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
10 µ.  
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 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.
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 24 καρατίων διασφαλίζουν τη 
τος για τα συστατικά µέρη.
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