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∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99399 9
• Μικτό βάρος: 0,32 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,31 κ.
• Μήκος: 285 χιλ.
• Πλάτος: 200 χιλ.
• Ύψος: 90 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99400 2
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 0,82 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,16 κ.

• Καθαρό βάρος: 0,66 κ.
• Μήκος: 315 χιλ.
• Πλάτος: 150 χιλ.
• Ύψος: 210 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99401 9
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 2,3 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,660 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,64 κ.
• Μήκος (εκ.): 33 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 32,5 εκ.
• Ύψος (εκ.): 23,5 εκ.
•

Καλώδιο S-Video σε Scart
1,5 µ.  
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από χαλκό
αλκό κατεργασµένο απουσία 
υψηλότερη δυνατή ακρίβεια κατά 
µε ελάχιστη αντίσταση.

 πλέγµατος
 στρώµα χαλκού εµποδίζει τις 
εµβολές για βελτιωµένη ποιότητα 

ποιηµένες υποδοχές
οιηµένες υποδοχές διευκολύνουν 
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ηµα υψηλής αντοχής
µα υψηλής αντοχής προστατεύει 
 του καλωδίου. ∆ιασφαλίζει την 
αξιοπιστία της σύνδεσης.

 εξωτερική µόνωση
ξωτερική µόνωση από PVC είναι 
ια εξαιρετική ευελιξία και 
θηµερινής φθοράς.

α ανακούφισης τάσης
υνδετήρας διασφαλίζει 
ητα αποτρέποντας τις φθορές 
εγκατάσταση.
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