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Philips
Koaxiálny kábel

3,0 m
Konektory PAL Samček do typu F

SWV2153W



 

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,712 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24 5 x 10,5 x 16 cm
• Čistá hmotnosť: ,536 kg
• Hmotnosť obalu: ,176 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 4,8 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

34,2 x 27,4 x 35,6 cm
• Čistá hmotnosť: 3,216 kg
• Hmotnosť obalu: 1,584 kg

Rozmery balenia
• Hmotnosť brutto: ,158 kg
• Čistá hmotnosť: ,134 kg
• Hmotnosť obalu: ,024 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3.7 cm
•

Koaxiálny kábel
3,0 m Konektory PAL Samček do typu F
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