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Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93518 0
• Ποσότητα: 20
• Μικτό βάρος: 5,78 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,10 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,68 κ.
• Μήκος: 550 χιλ.
• Πλάτος: 400 χιλ.
• Ύψος: 206,4 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,162 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,039 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,123 κ.
• Μήκος προϊόντος: 17,6 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 128 x 69 χιλ.
•

Προσαρµογέας Scart
Εναλλάξιµος Σύνθετου σήµατος A/V + S-Video 
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