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Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99403 3
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 1,32 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,18 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,14 κ.
• Μήκος (εκ.): 31,5 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 15 εκ.
• Ύψος (εκ.): 21 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99404 0
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 3,24 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,6 κ.

• Καθαρό βάρος: 2,64 κ.
• Μήκος (εκ.): 33 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 32,5 εκ.
• Ύψος (εκ.): 23,5 εκ.

Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99402 6
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,56 κ.
• Απόβαρο: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,46 κ.
• Ύψος: 9 εκ.
• Μήκος: 28,5 εκ.
• Πλάτος: 20 εκ.
•

Καλώδιο S-Video σε Scart
5,0 µ.  
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αλκό κατεργασµένο απουσία 
υψηλότερη δυνατή ακρίβεια κατά 
µε ελάχιστη αντίσταση.

 πλέγµατος
 στρώµα χαλκού εµποδίζει τις 
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 εξωτερική µόνωση
ξωτερική µόνωση από PVC είναι 
ια εξαιρετική ευελιξία και 
θηµερινής φθοράς.
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υνδετήρας διασφαλίζει 
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