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∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94904 0
• Μικτό βάρος: 0,237 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,227 κ.
• Μήκος: 222 χιλ.
• Πλάτος: 159 χιλ.
• Ύψος: 64 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95369 6
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 1,04 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,04 κ.
• Καθαρό βάρος: 1 κ.
• Μήκος: 234 χιλ.
• Πλάτος: 211 χιλ.
• Ύψος: 175 χιλ.
•

Ψηφιακό οµοαξονικό καλώδιο
1,5 µ.  
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 εξωτερική µόνωση
ξωτερική µόνωση από PVC είναι 
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θηµερινής φθοράς.
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κατανέµει οµοιόµορφα την 
 υπερφορτώνεται κανένα 
αρέχει µεγαλύτερη ευελιξία για 

η.
ϊόντος

http://www.philips.com

