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SWS3412



 

Данни за опаковката
• Бруто тегло: 0,362 кг
• Нето тегло: 0,226 кг
• Дължина: 228 мм
• Ширина: 203 мм
• Височина: 59 мм

Вътрешен кашон
• Количество: 2
• Нето тегло: 0,724 кг
• Дължина: 244 мм

• Ширина: 216 мм
• Височина: 108 мм

Външен кашон
• Количество: 4
• Бруто тегло: 2,080 кг
• Нето тегло: 1,45 кг
• Дължина: 260 мм
• Ширина: 228 мм
• Височина: 235 мм
•

HDMI превключвател
2 входа и 1 изход  
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