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Philips
Pal típusú koaxiális kábel

3,0 m
85 dB Fehér

SWV2113W



 

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 23,5 x 3,5 cm
• Nettó tömeg: 0,092 kg
• Bruttó tömeg: 0,118 kg
• Önsúly: 0,026 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33,5 x 27,3 x 35,3 cm

• Nettó tömeg: 2,208 kg
• Bruttó tömeg: 3,9 kg
• Önsúly: 1,692 kg

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,5 x 10,5 x 16 cm
• Nettó tömeg: 0,368 kg
• Bruttó tömeg: 0,544 kg
• Önsúly: 0,176 kg
•

Pal típusú koaxiális kábel
3,0 m 85 dB Fehér
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sérülékeny 
csatlakozta
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A gumi töré
biztonságos
egymáshoz

Tiszta ré
A tiszta réz
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