
siguraţi-vă o conexiune fiab
A
cu acest 

Acest fir pen

Bucur
• Fabr
• Un c

Bucur
• Carc

Ecolo
• Con
ilă
fir pentru microfon

tru microfon vă oferă o conexiune fiabilă între componente și boxe.

aţi-vă de o bună calitate audio
icat la calitate ridicată
onductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

aţi-vă de o rezistenţă sporită
asă flexibilă din PVC

gic
strucţie ecologică fără plumb
 

Philips
Fir pentru boxă

10 m
Calibru 16

SWA3425W



 

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 8 x 8 x 8 cm
• Greutate netă: .2 kg
• Greutate brută: 0,3 kg
• Greutate proprie: 0,1 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 20 x 10 x 10 cm
• Greutate netă: .4 kg
• Greutate brută: 1,2 kg
• Greutate proprie: 0,8 kg
•

Fir pentru boxă
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