
primore sua experiência so
A
com este

Experimente

um aparelho

Curta
• Con

Prote
• Blind

Instal
• Pega
• Plug

Desfr
• Invó
• Disp

Ecolo
• Con
nora
 adaptador Y estéreo

 um novo nível sonoro ouvindo dispositivos de áudio portáteis através de 
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Adaptador Y estéreo

3,5 mm (M) - 2 RCA (F)

SWA3552
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93185 4
• Quantidade: 1
• Peso bruto: 0.066 kg
• Peso da embalagem: 0,039 kg
• Peso líquido: 0,027 kg
• Comprimento: 17,60 cm
• Largura: 12,80 cm
• Altura: 7,80 cm

Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99883 3
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 0,290 kg
• Peso da embalagem: 0,150 kg

• Peso líquido: 0,140 kg
• Comprimento (cm): 15,80 cm
• Largura (cm): 13,00 cm
• Altura (cm): 17,80 cm

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93188 5
• Quantidade: 12
• Peso bruto: 1,710 kg
• Peso da embalagem: 0,918 kg
• Peso líquido: 0,792 kg
• Comprimento (cm): 50,00 cm
• Largura (cm): 28,00 cm
• Altura (cm): 20,50 cm
•

Adaptador Y estéreo
3,5 mm (M) - 2 RCA (F)  
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