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Philips
PAL-kontaktender

9 mm (hunn)

SWV2564W



 

Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99636 5
• Bruttovekt: 0,029 kg
• Nettovekt: 0,016 kg
• Taravekt: 0,013 kg

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30028 9
• Antall: 6
• Lengde: 140 mm
• Bredde: 100 mm
• Høyde: 80 mm
• Bruttovekt: 0,22 kg
• Nettovekt: 0,10 kg
• Taravekt: 0,12 kg

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30029 6
• Antall: 36
• Lengde: 270 mm
• Bredde: 230 mm
• Høyde: 150 mm
• Bruttovekt: 1,47 kg
• Nettovekt: 0,60 kg
• Taravekt: 0,87 kg

Mål
• Lengden på produktet: 11,5 cm
• Produktmål (B x H): 95 x 24 mm
•

PAL-kontaktender
9 mm (hunn)  
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