
siguraţi-vă o conexiune fiab
A
cu acest 

Acest cablu 

componente

Bucur
• Con

Prote
• Ecra

Instal
• Con
• Mân

Bucur
• Carc
• Red
ilă
cablu video Compozit

este esenţial pentru a beneficia de o conexiune video fiabilă între 

.

aţi-vă de o bună calitate video
ectori placaţi cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

jează împotriva pierderii semnalului
nare din cupru neizolat

are simplă
ectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
er ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

aţi-vă de o rezistenţă sporită
asă flexibilă din PVC

ucerea uzurii cauciucului
 

Philips
Cablu video Compozit

1,0 m

SWV2221W



 

Cutie interioară
• Greutate brută: .314 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,5 x 10,8 x 15 cm
• Greutate netă: 0,12 kg
• Greutate proprie: .194 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,4 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34 x 26,4 x 32,5 cm

• Greutate netă: 0,72 kg
• Greutate proprie: 1,68 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 23,5 x 2,2 cm
• Greutate brută: 0,04 kg
• Greutate netă: 0,02 kg
• Greutate proprie: 0,02 kg
•
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