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χών Pal για σύνδεση του οµοαξονικού καλωδίου στις συσκευές.
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Philips
Άκρα υποδοχών Pal

9,52 χιλ. (Α) και 9,52 RCA (Θ)

SWV2561



 

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97440 0
• Ποσότητα: 6
• Μικτό βάρος: .36 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,12 κ.
• Καθαρό βάρος: .24 κ.
• Μήκος: 157 χιλ.
• Πλάτος: 80 χιλ.
• Ύψος: 70 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97441 7
• Ποσότητα: 12

• Μικτό βάρος: 4.32 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,44 κ.
• Καθαρό βάρος: 2.88 κ.
• Μήκος: 176 χιλ.
• Πλάτος: 160 χιλ.
• Ύψος: 100 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,06 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0.02 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,04 κ.
• Μήκος προϊόντος: 30 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 9 x 9 χιλ.
•

Άκρα υποδοχών Pal
9,52 χιλ. (Α) και 9,52 RCA (Θ)  
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