
warancja niezawodnego połączen
G
dzięki sa

Ten satelitar

między elem

Ciesz
• Nikl
• Wys

Ciesz
• Nikl

Łatwa
• Niew

Więk
• Wty
• Elast
• Gum
ia
telitarnemu przewodowi koncentrycznemu

ny przewód koncentryczny umożliwia przesyłanie sygnałów audio-wideo 

entami zestawu.

 się dobrą jakością obrazu
owane złącza zapewniają niezawodny kontakt
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97786 9
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0 110 kg
• Cieżar opakowania: 0 020 kg
• Waga netto: 0 090 kg
• Długość: 23,50 cm
• Szerokość: 9,50 cm
• Wysokość: 3 30 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98147 7
• Ilość: 4
• Waga brutto: 0,590 kg
• Cieżar opakowania: 0 150 kg

• Waga netto: 0 440 kg
• Długość (cm): 24,50 cm
• Szerokość (cm): 11,20 cm
• Wysokość (cm): 15,00 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98148 4
• Ilość: 24
• Waga brutto: 3 840 kg
• Cieżar opakowania: 0 300 kg
• Waga netto: 3,540 kg
• Długość (cm): 35,20 cm
• Szerokość (cm): 27,70 cm
• Wysokość (cm): 33 00 cm
•

Satelitarny przewód połączeniowy
1,5 m Typ F 
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rężeń stanowi trwałe, a przy tym 
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