
 

 

Philips
Коаксиален кабел

1,5 м
Pal конектори
Мъжки към F-Type

SWV2152W
Осигурете надеждна връзка

с този коаксиален кабел тип PAL към Ж
Доверете се на този кабел за гарантиране на надеждна аудио и видео връзка 
между устройствата.

Насладете се на добра картина и качество на звука
• Проводник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала
• Никелирани съединители за надеждна връзка
• Изработени с качествена конструкция

Предпазва от загуби в сигнала
• Оплетка от чиста мед

Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Формовани съединители за сигурни връзки
• Гъвкава PVC изолация
• Гумен захват



 Оплетка от чиста мед
Оплетката от чиста мед предотвратява загубите в 
сигнала.

Лесно захващане
Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.

Формовани съединители
Формованите съединители осигуряват сигурни 
връзки между компонентите и са с по-дълъг 
експлоатационен срок.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Гумен захват
Гуменият захват е сигурна, но гъвкава връзка 
между кабела и гнездото.

Мед с висока чистота
Този меден проводник осигурява висока точност 
на предаване на сигнала при минимално 
съпротивление.

Никелирани съединители
Никелираните съединители установяват 
безупречен контакт между кабела и съединителя 
с оглед на надеждна връзка.

Качествена конструкция
Качествената конструкция включва само 
първокласни материали за създаване на изделия с 
повишена дълготрайност.
SWV2152W/10

Акценти
Дата на издаване  
2022-05-12

Версия: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39558
EAN: 08 71258 14208 71

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Вътрешен кашон
• EAN: 87 12581 42092 5
• Брой потребителски опаковки: 6
• Бруто тегло: 0,82 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 40,3 x 10,2 x 13 см
• Нето тегло: 0,51 кг
• Тегло на опаковката: 0,31 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 42097 0
• Брой потребителски опаковки: 36
• Бруто тегло: 5,35 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 42 x 32,5 x 28 см

• Нето тегло: 3,06 кг
• Тегло на опаковката: 2,29 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 42087 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Окачен
• Бруто тегло: 0,105 кг
• Нето тегло: 0,085 кг
• Тегло на опаковката: 0,02 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 23,5 x 3,8 см
•

Спецификации
Коаксиален кабел
1,5 м Pal конектори, Мъжки към F-Type

http://www.philips.com

