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Philips
Prepínač HDMI

2 vstupy/1 výstup

SWS3412



 

Údaje o balení
• Hmotnosť brutto: ,362 kg
• Netto hmotnosť: ,226 kg
• Dĺžka: 228 mm
• Šírka: 203 mm
• Výška: 59 mm

Vnútorný kartón
• Množstvo: 2
• Netto hmotnosť: ,724 kg
• Dĺžka: 244 mm

• Šírka: 216 mm
• Výška: 108 mm

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 2,080 kg
• Netto hmotnosť: 1,45 kg
• Dĺžka: 260 mm
• Šírka: 228 mm
• Výška: 235 mm
•

Prepínač HDMI
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