
egbízható csatlakozás
M
ezzel a k

Az adapter m

összetevők k

Nagys
• Nikk

Jelves
• Tisz

Könny
• Kön
• Csú

Nagyo
• A m
ompozit AV adapterrel

egbízható audio- és videokapcsolat létrehozását teszi lehetővé az 

özött.

zerű képminőség
el bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

zteség elleni védelem
ta rézburkolat

ű beállítás
nyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
szásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

bb tartósság
űanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
 

Philips
RCA csatlakozó

Aljzat-aljzat
Kompozit A/V

SWV2081W



 

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,108 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

13,5 x 4 x 10,3 cm
• Nettó tömeg: 0,04 kg
• Önsúly: 0,068 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 0,768 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

15 x 13,2 x 23,5 cm
• Nettó tömeg: 0,24 kg
• Önsúly: 0,528 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 11,5 x 1,3 cm
• Bruttó tömeg: 0,022 kg
• Nettó tömeg: 0,01 kg
• Önsúly: 0,012 kg
•
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