
illförlitlig anslutning
T
med den

Använd den

Njut a
• Nick

Skydd
• Skär

Enkel
• Färg
• Gre

Utöka
• Flex
• Drag
 här kompositvideokabeln

 här kabeln till att få en tillförlitlig videoanslutning mellan dina komponenter.

v bra bildkvalitet
elpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt

ar mot signalförlust
mning i bar koppar

 installation
kodade kontakter för omedelbar igenkänning
ppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

d hållbarhet
ibelt PVC-hölje
avlastning i gummi
 

Philips
Kompositvideokabel

1,5 m

SWV2510



 

Inre kartong
• Nettovikt: 1,15 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96082 3
• Kvantitet: 12
• Bruttovikt: 1,55 kg
• Taravikt: 0,4 kg
• Nettovikt: 1,15 kg
• Längd: 225 mm

• Bredd: 185 mm
• Höjd: 220 mm

Mått
• Bruttovikt: 0,1 kg
• Taravikt: 0,02 kg
• Nettovikt: 0,08 kg
• Produktlängd: 23 cm
• Produktens mått (B x H): 140 x 35 mm
•

Kompositvideokabel
1,5 m  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-12-10

Version: 2.0.6

12 NC: 9082 100 06193
EAN: 87 10895 93343 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SWV2

Produkt

Nickelplä
Nickelpläte
och kontak

Skärmnin
Skärmning 

Färgkoda
Färgkodade
kabeln i rät

Enkelt gr
Det halkfria
bekvämt at

Flexibelt 
Flexibelt PV
Det ger äve

Dragavla
Dragavlastn
föreningspu
510/10

fördelar

terade ko
rade kontak
ten för en t

g i bar ko
i bar koppa

de konta
 anslutning
t in- och ut

epp
 greppet gö
t ansluta ko

PVC-hölj
C-hölje ger 
n utökad h

stning i gu
ing i gumm
nkt mellan 
ntakter
ter ger ren kontakt mellan kabeln 
illförlitligare anslutning.

ppar
r skyddar mot signalförlust.

kter
ar gör det enkelt att installera 
gång

r det enkelt och ergonomiskt 
mponenterna.

e
skydd för kabelns ömtåliga kärna. 
ållbarhet och enkel installation.

mmi
i ger en säker men ändå flexibel 
kabeln och kontakten.

http://www.philips.com

