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Philips
Stereofonní adaptér

6,35 mm (zástrčka) - 3,5 mm (zásuvka)

SWA3550



 

Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93179 3
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0,050 kg
• Hmotnost obalu: 0 040 kg
• Čistá hmotnost: 0,010 kg
• Délka: 17 60 cm
• Šířka: 12 80 cm
• Výška: 6 00 cm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99772 0
• Množství: 2
• Hrubá hmotnost: 0 230 kg
• Hmotnost obalu: 0,130 kg

• Čistá hmotnost: 0 100 kg
• Délka (cm): 13,00 cm
• Šířka (cm): 12,20 cm
• Výška (cm): 17,80 cm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93181 6
• Množství: 12
• Hrubá hmotnost: 1 400 kg
• Hmotnost obalu: 0,800 kg
• Čistá hmotnost: 0 600 kg
• Délka (cm): 42,00 cm
• Šířka (cm): 26 50 cm
• Výška (cm): 20 00 cm
•

Stereofonní adaptér
6,35 mm (zástrčka) - 3,5 mm (zásuvka)  
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