
ιασφαλίστε αξιόπιστη σύνδ
∆
µε αυτό 

Βασιστείτε σ

συσκευών.

Απολα
• Επιν

Απολα
• Αγω

Προστ
• Θωρ

Εύκολ
• Χρω
• Αντι
• Περ

Εξασφ
• Χυτ
• Εύκα
• Ελασ
εση
το οµοαξονικό καλώδιο τύπου Pal

ε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου/εικόνας µεταξύ των 

ύστε καλή ποιότητα εικόνας
ικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή

ύστε καλή ποιότητα ήχου
γός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη µετάδοση σήµατος

ατεύει κατά της απώλειας σήµατος
άκιση γυµνού χαλκού

η εγκατάσταση
µατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές για άµεση αναγνώριση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
ιλαµβάνει προσαρµογέα Θ/Θ

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
ός ρευµατολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
µπτη εξωτερική µόνωση από PVC
τικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης
 

Philips
Οµοαξονικό καλώδιο

15 µ.
Βύσµατα Pal

SWV2209



 

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95055 8
• Ποσότητα: 3
• Μικτό βάρος: 1,61 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,20 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,41 κ.
• Μήκος: 252 χιλ.
• Πλάτος: 188 χιλ.
• Ύψος: 19" χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95056 5
• Ποσότητα: 18

• Μικτό βάρος: 10,16 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,50 κ.
• Καθαρό βάρος: 9,66 κ.
• Μήκος: 572 χιλ.
• Πλάτος: 268 χιλ.
• Ύψος: 410 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,47 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,04 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,43 κ.
• Μήκος προϊόντος: 24,1 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 17" x 55 χιλ.
•

Οµοαξονικό καλώδιο
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