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Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93144 1
• Brüt ağırlık: 1,25 kg
• Dara ağırlığı: 0,01 kg
• Net ağırlık: 1,24 kg
• Uzunluk: 165 mm
• Genişlik: 130 mm
• Yükseklik: 68 mm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95393 1
• Miktar: 2
• Brüt ağırlık: 2,49 kg
• Dara ağırlığı: 0,01 kg

• Net ağırlık: 2,48 kg
• Uzunluk: 135 mm
• Genişlik: 135 mm
• Yükseklik: 211 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95394 8
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: 7,45 kg
• Dara ağırlığı: 0,01 kg
• Net ağırlık: 7,44 kg
• Uzunluk: 290 mm
• Genişlik: 152 mm
• Yükseklik: 331 mm
•

Hoparlör kablosu
15 m 14 kalibreli 

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 3.0.9

12 NC: 9082 100 06005
EAN: 87 10895 93144 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWA

Ürün öz

Yüksek sa
Bu bakır ile
yüksek oran

Yoğun ile
Daha yoğun
sağlar.

Lifli iletke
Lifli iletken,
aşırı yük olu
fazla esnek

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Kurşunsu
Çevre dostu

Katlanab
Katlanabilir
üstün bir es
6375/10

ellikleri

flıkta bak
tken, sinyal
da doğrulu

tken
 bakır yapı

n
 gerilimi eşit
şmamasını 
lik sağlar.

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

z yapı
 malzemele

ilir kılıflar
 PVC kılıflar
neklik sağla
ır
 aktarımında minimum dirençle 
k sağlar.

sı, daha iyi bir sinyal aktarımı 

 şekilde dağıtarak hiçbir noktada 
sağlar. Kolay yerleştirme için daha 

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

rin kurşunsuz yapısı.

, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve 
r.

http://www.philips.com

