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Philips
Stereofónny Y adaptér

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

SWA3552



 

Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93185 4
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: 0,066 kg
• Hmotnosť obalu: 0,039 kg
• Čistá hmotnosť: 0,027 kg
• Dĺžka: 17 60 cm
• Šírka: 12 80 cm
• Výška: 7,80 cm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99883 3
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 0,290 kg
• Hmotnosť obalu: 0 150 kg

• Netto hmotnosť: 0,140 kg
• Dĺžka (cm): 15 80 cm
• Šírka (cm): 13 00 cm
• Výška (cm): 17 80 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93188 5
• Množstvo: 12
• Hmotnosť brutto: 1,710 kg
• Hmotnosť obalu: 0,918 kg
• Netto hmotnosť: 0,792 kg
• Dĺžka (cm): 50 00 cm
• Šírka (cm): 28 00 cm
• Výška (cm): 20 50 cm
•

Stereofónny Y adaptér
3,5 mm (M) - 2 RCA (F)  
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