
 

Philips
de telefon de 6 m

6 m
Negru

SWL4141W
Cablu telefon RJ11, conectare 

la orice priză de telefon
Conectaţi orice telefon sau modem la orice priză.

Conectaţi un telefon sau un modem
• Conectare la orice priză de telefon

Tehnologie superioară
• Construcţie pentru șase conductori
• Fabricat la calitate ridicată

Ecologic
• Construcţie ecologică fără plumb
 



 Conectare la orice priză de telefon
Conectaţi un telefon sau un modem la o priză de 
telefon

Construcţie pentru șase conductori
Permite utilizarea a până la trei linii telefonice 
diferite.

Construcţie de calitate
Pentru această construcţie de calitate se utilizează 
numai materiale de cea mai bună calitate pentru a 
crea produse cu o rezistenţă sporită.
SWL4141W/10

Repere
Data apariţiei 2009-08-14

Versiune: 1.2.4

12 NC: 8670 000 47754
EAN: 87 12581 45215 5

© 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
Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 23,5 x 2,8 cm
• Greutate netă: 0,086 kg
• Greutate brută: 0,113 kg
• Greutate proprie: 0,027 kg
• EAN: 87 12581 45215 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 40,5 x 30,5 x 22,5 cm
• Greutate netă: 3,103 kg

• Greutate brută: 4,083 kg
• Greutate proprie: 0,980 kg
• EAN: 87 12581 45216 2
• Număr de ambalaje: 36

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 39,5 x 9,5 x 10 cm
• Greutate netă: 0,517 kg
• Greutate brută: 0.680 kg
• Greutate proprie: 0,163 kg
• EAN: 87 12581 45217 9
• Număr de ambalaje: 6
•

Specificaţii
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