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Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 9,7 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

54,9 x 21,3 x 30,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 9,216 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,484 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

6,9 x 20,3 x 3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,197 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,192 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,005 κ.
•

∆ιανοµέας Scart
5 δρόµων Μη αυτόµατος 

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2008-08-26

Έκδοση: 1.1.5

12 NC: 8670 000 39207
EAN: 87 12581 41410 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
MWS

Κύρια ση

Επινικελω
Οι επινικελ
επαφή µετα
αξιόπιστη σ

Ποιοτική 
Η ποιοτική 
υλικά για τη
ανθεκτικότη

Καταργεί 
Τα καλώδια
δηµιουργού

Κατασκευ
Κατασκευή
περιβάλλον

Σε ετικέτ
Προϊόντα π
χρησιµοποιο
προσφέρου
2827T/

µεία προ

µένες υπο
ωµένες υπο
ξύ του καλ
ύνδεση.

κατασκευ
κατασκευή χ
 δηµιουργία
τας.

την ακατα
 παραµένου
ν ακαταστα

ή χωρίς µ
 χωρίς µόλυ
.

α ανάρτησ
ου βρίσκοντ
ύν ελάχιστ
ν εναλλακτ
δοχές
δοχές εξασφαλίζουν καθαρή 
ωδίου και της υποδοχής για 

ή
ρησιµοποιεί µόνο πρώτης τάξεως 
 προϊόντων υψηλής 

στασία των καλωδίων
ν στη θέση τους χωρίς να 

σία.

όλυβδο
βδο υλικών φιλικών προς το 

ης
αι σε ετικέτα ανάρτησης 

α υλικά συσκευασίας και 
ικές επιλογές προβολής.
10

ϊόντος

http://www.philips.com

