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Philips
Καλώδιο Scart / 3 RCA

1,5 µ.
S- Video

SWV6602



 

∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99396 8
• Μικτό βάρος: 0,48 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,38 κ.
• Μήκος: 285 χιλ.
• Πλάτος: 200 χιλ.
• Ύψος: 90 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99397 5
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 1,18 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,18 κ.

• Καθαρό βάρος: 1 κ.
• Μήκος (εκ.): 31,5 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 15 εκ.
• Ύψος (εκ.): 21 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99398 2
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 2,94 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,6 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,34 κ.
• Μήκος (εκ.): 33 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 32,5 εκ.
• Ύψος (εκ.): 23,5 εκ.
•

Καλώδιο Scart / 3 RCA
1,5 µ. S- Video 
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µα υψηλής αντοχής προστατεύει 
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 εξωτερική µόνωση
ξωτερική µόνωση από PVC είναι 
ια εξαιρετική ευελιξία και 
θηµερινής φθοράς.
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