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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 23,5 x 5,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,23 κ.
• Μικτό βάρος: 0,294 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,064 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

64,8 x 27,9 x 27,4 εκ.

• Καθαρό βάρος: 2,76 κ.
• Μικτό βάρος: 4,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,04 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 21 x 24,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: .92 κ.
• Μικτό βάρος: 1,34 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,42 κ.
•

Οµοαξονικό καλώδιο PAL
7,5 µ. 85 dB Πυρήνας φερίτη
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ή µόνωση από PVC
 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.

χαλκού
λκού προστατεύει από απώλειες 

λαβή καθιστά τη σύνδεση των 
ργονοµικά άνετη.
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δοχές εξασφαλίζουν καθαρή 
ωδίου και της υποδοχής για 

θαρότητας
ός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη 
ελάχιστη αντίσταση.
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