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 µεταφορά σηµάτων εικόνας και ήχου µεταξύ των συσκευών.
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πίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήµατος

ύστε καλύτερη ποιότητα ήχου
7% Χαλκός απαλλαγµένος οξυγόνου (OFC)
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Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99412 5
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 4,660 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3 κ.
• Καθαρό βάρος: 4,36 κ.
• Μήκος (εκ.): 35 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 24,5 εκ.
• Ύψος (εκ.): 27,5 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99413 2
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 10,26 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,94 κ.

• Καθαρό βάρος: 9,32 κ.
• Μήκος (εκ.): 50 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 37 εκ.
• Ύψος (εκ.): 29 εκ.

Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99411 8
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 2,2 κ.
• Απόβαρο: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,1 κ.
• Ύψος: 12 εκ.
• Μήκος: 33 εκ.
• Πλάτος: 25 εκ.
•
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 εξωτερική µόνωση
ξωτερική µόνωση από PVC είναι 
ια εξαιρετική ευελιξία και 
θηµερινής φθοράς.
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