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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97792 0
• Miktar: 1
• Brüt Ağırlık: 0,150 kg
• Dara Ağırlığı: 0,020 kg
• Net Ağırlık: 0,130 kg
• Uzunluk: 23,50 cm
• Genişlik: 9,50 cm
• Yükseklik: 3,50 cm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98157 6
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: 0,750 kg
• Dara ağırlığı: 0,150 kg

• Net ağırlık: 0.600 kg
• Uzunluk (cm): 25,00 cm
• Genişlik (cm): 10,70 cm
• Yükseklik (cm): 15,50 cm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98158 3
• Miktar: 24
• Brüt ağırlık: 4,800 kg
• Dara ağırlığı: 0,300 kg
• Net ağırlık: 4,500 kg
• Uzunluk (cm): 34,00 cm
• Genişlik (cm): 26,80 cm
• Yükseklik (cm): 34,00 cm
•

Ses kayıt kablosu
1,0 m Kompozit A/V Bağlantıları 

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-12-16

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 9082 100 08762
EAN: 87 10895 97792 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWA

Ürün öz

Nikel kap
Nikel kapla
temiz bir te

Saf bakır 
Saf bakır ko

Renk kod
Renk kodlu
çıkışlara ba

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Tak ve Ç
Tak ve çalış
yüklemelere
sağlar.

Kalıplı fiş
Kalıplı fişler
süreli kullan

Esnek PV
Esnek PVC 
uzun ömür

Kauçuk g
Kauçuk ger
ama esnek

Kurşunsu
Çevre dostu
2540/10

ellikleri

lama kon
ma konektö
mas sağlay

koruma
ruma, siny

lu konekt
 bağlantılar
ğlamanızı k

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

alıştır
tır özelliği, 
 gerek olm

, bileşenler 
ım sağlar.

C Kılıf
kılıf, hassas
 ve kurulum

erinim ön
inim önleyic
 bir bağlant

z yapı
 malzemele
ektörler
rler, kablo ile konektör arasında 

arak güvenilir bağlantı sunar.

al kaybına karşı koruma sağlar.

örler
, kablolarınızı doğru giriş ve 
olaylaştırır

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

bileşenlerin zaman alan 
adan kolayca kurulabilmesini 

arasında güvenli bağlantı ve uzun 

 kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, 
 kolaylığı sağlar.

leyici
i, kablo ile fiş arasında güvenli 
ı sağlar.

rin kurşunsuz yapısı.

http://www.philips.com

