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Philips
Adaptor stereo

6,35 mm (T) - 3.5 mm (M)

SWA3550



 

Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93179 3
• Cantitate: 1
• Greutate brută: 0,050 kg
• Greutate ambalaje: 0.040 kg
• Greutate netă: 0.010 kg
• Lungime: 17.60 cm
• Lăţime: 12.80 cm
• Înălţime: 6.00 cm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99772 0
• Cantitate: 2
• Greutate brută: 0.230 kg
• Greutate proprie: 0,130 kg

• Greutate netă: 0.100 kg
• Lungime (cm): 13,00 cm
• Lăţime (cm): 12,20 cm
• Înălţime (cm): 17,80 cm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93181 6
• Cantitate: 12
• Greutate brută: 1,400 kg
• Greutate proprie: 0,800 kg
• Greutate netă: 0,600 kg
• Lungime (cm): 42,00 cm
• Lăţime (cm): 26,50 cm
• Înălţime (cm): 20,00 cm
•

Adaptor stereo
6,35 mm (T) - 3.5 mm (M)  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-01-21

Versiune: 4.1.8

12 NC: 9082 100 06045
EAN: 87 10895 93179 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SWA

Caracte

Conector
Conectorii p
bună calita

Mâner uș
Acest mâne
component

Plug and 
Tehnologia 
adăugaţi no
a parcurge 
tehnice.

Înveliș m
Învelișul de 
cablului. Ac
conexiunii.

Construc
Construcţie
3550/10

ristici pr

 acoperit
lacaţi cu au

te a semnal

or
r anti-alune
elor și oferă

Play
Plug and Pl
i componen
operaţii com

etalic
metal prote
esta asigură

ţie fără p
 fără plumb
 cu aur de 24 de carate
r de 24 carate asigură cea mai 

ului pentru toate componentele.

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.

ay vă permite să instalaţi sau să 
te și să le puneţi în funcţiune fără 
plexe de instalare sau analize 

jează conexiunea internă a 
 rezistenţa și fiabilitatea 

lumb
 din materiale ecologice
incipale 
produs

http://www.philips.com

