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Kompozitní video A/V + S-Video

SWV5535



 

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Hrubá hmotnost: 0,74 kg
• Hmotnost obalu: 0,13 kg
• Čistá hmotnost: 0,61 kg
• Délka: 265 mm
• Šířka: 195 mm
• Výška: 100 mm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Množství: 2
• Hrubá hmotnost: 1,82 kg
• Hmotnost obalu: 0,6 kg

• Čistá hmotnost: 1,22 kg
• Délka: 280 mm
• Šířka: 175 mm
• Výška: 210 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 4,31 kg
• Hmotnost obalu: 1,87 kg
• Čistá hmotnost: 2,44 kg
• Délka: 370 mm
• Šířka: 300 mm
• Výška: 230 mm
•

Kabel Scart
5 m Kompozitní video A/V + S-Video 
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