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Cutie exterioară
• Greutate brută: 6,8 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 33,3 x 18 x 29 cm
• Greutate netă: 5.28 kg
• Greutate proprie: 1,52 kg
• EAN: 87 12581 41326 2
• Număr de ambalaje: 48

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

6,1 x 21.1 x 2,5 cm
• Greutate brută: 0,12 kg
• Greutate netă: 0,11 kg
• Greutate proprie: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 41325 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•

Cablu HDMI
1,5 m  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-12

Versiune: 3.1.7

12 NC: 8670 000 39153
EAN: 87 12581 41325 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
MWV

Caracte

Conector
Conectorii p
cablu și con

Cupru de
Acest condu
transferul s

Mâner uș
Acest mâne
component

Mufă turn
Mufele turn
component

Carcasă f
Carcasa fle
delicat al ca
sporită și fa

Reducere
Prin reduce
conexiune s

Cu agăţă
Produsele c
oferă posib
2432T

ristici pr

i placaţi 
lacaţi cu nic
ector, asigu

 puritate
ctor de cup

emnalului c

or
r anti-alune
elor și oferă

ată
ate asigură
e și oferă o 

lexibilă d
xibilă din PV
blului. De a
cilitează in

a uzurii c
rea uzurii c
igură, dar f

toare
u agăţătoar
ilităţi variate
cu nichel
hel stabilesc un contact sigur între 
rând fiabilitatea conexiunii.

 superioară
ru oferă o mai mare precizie la 
u o rezistenţă minimă.

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.

 conexiuni sigure între 
rezistenţă sporită.

in PVC
C oferă protecţie interiorului 
semenea, oferă o rezistenţă 

stalarea.

auciucului
auciucului se realizează o 
lexibilă între cablu și conector.

e utilizează ambalaje minimale și 
 de expunere.
/10

incipale 
produs

http://www.philips.com

