
ajistěte spolehlivé spojení
Z
tímto ko

Tento kabel

komponenty

Vychu
• Poni

Vychu
• Vod

Zabra
• Stíně

Snadn
• Bare
• Prot
• Zahr

Vychu
• Liso
• Pruž
• Pryž
axiálním kabelem typu Pal

 vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio/video signálů mezi 

.

tnejte si kvalitní obraz
klované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

tnejte si kvalitní zvuk
iče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

ňuje ztrátě signálu
ní z holé mědi

á instalace
vné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
iskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
nuje adaptér F/F

tnejte si zvýšenou odolnost
vaný konektor zabezpečující propojení
ný plášť z PVC zvyšuje odolnost
ová ochrana proti namáhání zvyšující odolnost
 

Philips
koaxiální kabel

15 m
Konektory Pal

SWV2209



 

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95055 8
• Množství: 3
• Hrubá hmotnost: 1,61 kg
• Hmotnost obalu: 0,20 kg
• Čistá hmotnost: 1,41 kg
• Délka: 252 mm
• Šířka: 188 mm
• Výška: 194 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95056 5
• Množství: 18

• Hrubá hmotnost: 10,16 kg
• Hmotnost obalu: 0,50 kg
• Čistá hmotnost: 9,66 kg
• Délka: 572 mm
• Šířka: 268 mm
• Výška: 410 mm

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 0,47 kg
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• Čistá hmotnost: 0,43 kg
• Délka výrobku: 24,1 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 178 x 55 mm
•
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