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 Scart zapewnia niezawodne połączenie audio-wideo między elementami 
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SWV3563



 

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93518 0
• Ilość: 20
• Waga brutto: 5,78 kg
• Ciężar opakowania: 2,10 kg
• Waga netto: 3,68 kg
• Długość: 550 mm
• Szerokość: 400 mm
• Wysokość: 206,4 mm

Wymiary
• Waga brutto: 0,162 kg
• Ciężar opakowania: 0,039 kg
• Waga netto: 0,123 kg
• Długość produktu: 17,6 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 128 x 69 mm
•

Adapter Scart
Przełączalny Kompozytowy A/V + S-Video 
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