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Scart to Stereo-audiokabel
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SWA2602W



 

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Nettogewicht: 0,074 kg
• Brutogewicht: 0,098 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,024 kg

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 34 x 27,5 x 35 cm

• Nettogewicht: 1,776 kg
• Brutogewicht: 3,4 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,624 kg

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 24,8 x 11 x 16,3 cm
• Nettogewicht: 0,296 kg
• Brutogewicht: 0,472 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,176 kg
•

Scart to Stereo-audiokabel
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Specificaties

Publicatiedatum  
2008-09-17

Versie: 1.1.3

12 NC: 8670 000 39391
EAN: 87 12581 41682 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SWA

Product

Ongedek
Ongedekte 
signaalverlie

Gekleurd
Dankzij de 
eenvoudig o

Ligt gem
Met deze a
eenvoudig, 

Gegoten 
De gegoten
tussen com

Flexibele
Flexibele PV
kabel besch
duurzaamh

Rubberdr
De rubberd
toch flexibe
stekker.

Vernikke
Vernikkelde
contactpun
betrouwbar

Kwalitati
Bij een kwa
hoogwaard
van de prod
2602W

kenmerk

te kopere
koperen af
s.

e aanslui
gekleurde a
p de juiste 

akkelijk in
ntisliphand
ergonomisc

stekker
 stekkers z
ponenten e

 PVC-aan
C-aansluitin
ermt. Zorg
eid en is ge

ukvermin
rukvermind
l verbinding

lde aanslu
 aansluiting
t tussen de 
e verbindin

eve const
litatieve con
ige material
ucten te ve
n afscherming
scherming beschermt tegen 

tingen
ansluitingen kunt u de kabel 
in- en uitgangen aansluiten

 de hand
greep kunt u de componenten 
h en comfortabel aansluiten.

orgen voor veilige verbindingen 
n verlengen de duurzaamheid.

sluiting
g die de gevoelige kern van de 

t voor een verlengde 
makkelijk te installeren.

dering
ering zorgt voor een veilig maar 
spunt tussen de kabel en de 

itingen
en zorgen voor een schoon 
kabel en de aansluiting voor een 
g.

ructie
structie worden er alleen 
en gebruikt om de duurzaamheid 
rlengen.
/10

en

http://www.philips.com

