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liittikoaksiaalikaapelin avulla voit siirtää ääni-/videosignaaleja eri laitteiden 

 laadukkaasta kuvasta
elipinnoitetut liittimet luotettaviin liitäntöihin
lella suunniteltu korkealuokkainen rakenne

 laadukkaasta äänestä
elipinnoitetut liittimet luotettaviin liitäntöihin
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tamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä

 pidemmästä käyttöiästä
ttu pistoke takaa luotettavat yhteydet
tava PVC-kuori lisää kestävyyttä
inen vedonpoistin lisää kestävyyttä
 

Philips
Satelliitin liitäntäjohto

5,0 m
F-tyyppi

SWV2302



 

Pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97787 6
• Määrä: 1
• Kokonaispaino: 0,235 kg
• Taara: 0 015 kg
• Nettopaino: 220 g kg
• Pituus: 25 00 cm
• Leveys: 19 00 cm
• Korkeus: 3,20 cm

Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98149 1
• Määrä: 4
• Kokonaispaino: 1 100 kg
• Taara: 0 160 kg

• Nettopaino: 0 940 kg
• Pituus (cm): 45 00 cm
• Leveys (cm): 20 00 cm
• Korkeus (cm): 7,40 cm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98150 7
• Määrä: 24
• Kokonaispaino: 7 000 kg
• Taara: 0 400 kg
• Nettopaino: 6,600 kg
• Pituus (cm): 47 00 cm
• Leveys (cm): 43,00 cm
• Korkeus (cm): 24,30 cm
•

Satelliitin liitäntäjohto
5,0 m F-tyyppi 
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