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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96261 2
• Quantidade: 1
• Peso bruto: 0,075 kg
• Peso da embalagem: 0,045 kg
• Peso líquido: 0,030 kg
• Comprimento: 17,60 cm
• Largura: 12,80 cm
• Altura: 6,90 cm

Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96262 9
• Quantidade: 3
• Peso bruto: 0,425 kg
• Peso da embalagem: 0,335 kg

• Peso líquido: 0,090 kg
• Comprimento (cm): 25,50 cm
• Largura (cm): 14,00 cm
• Altura (cm): 20,00 cm

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98423 2
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 1,200 kg
• Peso da embalagem: 1,020 kg
• Peso líquido: 0,180 kg
• Comprimento (cm): 29,50 cm
• Largura (cm): 27,50 cm
• Altura (cm): 22,50 cm
•

Adaptador
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Especificações

Data de emissão  
2009-01-21

Versão: 2.0.4

12 NC: 9082 100 08083
EAN: 87 10895 96261 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
SWV3

Principa

Conector
Conectores
melhor qua

Conector
Conectores
melhor qua

Pegada fá
Essa pegad
component

Plug & Pl
O Plug & P
adicionar u
preciso exe
complexo o

Construç
Materiais c
corretos.
818/10

is especi

 folheado
 folheados a
lidade de si

 folheado
 folheados a
lidade de si

cil
a firme faz
es seja fácil

ay
lay oferece 
m novo com
cutar nenhu
u análise té

ão sem c
onstruídos s
 a ouro 24 quilates
 ouro 24 quilates garantem a 
nal para os seus componentes.

 a ouro 24 quilates
 ouro 24 quilates garantem a 
nal para os seus componentes.

 com que a conexão de 
 e ergonomicamente confortável.

a capacidade de instalar ou 
ponente e usá-lo sem que seja 
m procedimento de instalação 
cnica.

humbo
em chumbo, ecologicamente 
ficações
 do prod

http://www.philips.com

