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τερα ευλύγιστη εξωτερική µόνωση για εξαιρετική ευελιξία
 

Philips
Καλώδιο εικόνας σήµατος 
συνιστωσών

5,0 µ.

SWV6314



 

∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99405 7
• Μικτό βάρος: 1,42 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,32 κ.
• Μήκος: 342 χιλ.
• Πλάτος: 255 χιλ.
• Ύψος: 120 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99406 4
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 3,18 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,34 κ.

• Καθαρό βάρος: 2,84 κ.
• Μήκος: 360 χιλ.
• Πλάτος: 242 χιλ.
• Ύψος: 268 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99407 1
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 7,28 κ.
• Καθαρό απόβαρο: .92 κ.
• Καθαρό βάρος: 6,36 κ.
• Μήκος: 505 χιλ.
• Πλάτος: 376 χιλ.
• Ύψος: 300 χιλ.
•

Καλώδιο εικόνας σήµατος συνιστωσών
5,0 µ.  
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θηµερινής φθοράς.
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