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ένα νέο επίπεδο ακρόασης κατά τη µεταφορά σηµάτων ήχου µεταξύ των 

 ανώτερη ποιότητα κατασκευής σας προσφέρει βελτιωµένη απόδοση ήχου.
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µπτη εξωτερική µόνωση από PVC
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Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96080 9
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 0,80 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,60 κ.
• Μήκος: 235 χιλ.
• Πλάτος: 152 χιλ.
• Ύψος: 153 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,15 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,05 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,10 κ.
• Μήκος προϊόντος: 23 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 138 x 38 χιλ.
•

Καλώδιο ψηφιακού ήχου
2,0 µ.  
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 µόνωση από PVC παρέχει 
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