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I™ High Speed παρέχει τη βέλτιστη δυνατή απόδοση ψηφιακού ήχου και 

αλύσεις έως 1080p.
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∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,380 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,08 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,300 κ.
• Μήκος προϊόντος: 23 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 140 x 55 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30846 9
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 1,330 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,570 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,760 κ.

• Μήκος (εκ.): 23,2 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 14,2 εκ.
• Ύψος (εκ.): 11,2 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96122 6
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: 8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,440 κ.
• Καθαρό βάρος: 4,560 κ.
• Μήκος (εκ.): 55,5 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 30,0 εκ.
• Ύψος (εκ.): 26,5 εκ.
•
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