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Ydre indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96081 6
• Mængde: 12
• Bruttovægt: 1,41 kg
• Taravægt: .4 kg
• Nettovægt: 1,01 kg
• Længde: 234 mm
• Bredde: 190 mm
• Højde: 220 mm

Mål
• Bruttovægt: .08 kg
• Taravægt: .02 kg
• Nettovægt: .06 kg
• Længde: 23 cm
• Mål på produkt (B x H): 140 x 35 mm
•

Koaksialkabel
2,0 m PAL-stik 

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2007-11-27

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 06204
EAN: 87 10895 93353 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SWV2

Interess

Nikkelbe
De nikkelbe
og stik, hvil

Kobber m
Denne kob
signaloverfø

Beskyttet
Den rene k

Farvekod
Farvekoded
rigtige ind- 

Easy grip
Dette skrid
bekvemt at

Han-/han
Han-/han-a
tilslutningsm

Støbt stik
Støbte stik 
komponent

Fleksibel 
Fleksibel PV
kabelkerne
installation.

Aflastnin
Aflastningss
fleksibel tils
519/10

ante pro

lagte stik
lagte stik s

ket igen giv

ed høj re
berleder giv
rsel med m

 af ren ko
obberbesky

ede stik
e stik gør d
og udgange

sikre greb g
 tilslutte din

-adapter 
dapter med
uligheder

garanterer 
erne og give

PVC-kap
C-kappe gi
. Det giver o

gssystem
ystem af gu
lutning mel
ikrer støjfri kontakt mellem kabel 
er en bedre forbindelse.

nhed
er den højeste nøjagtighed ved 
inimal modstand.

bber
ttelse sikrer mod signaltab.

et let at installere dit kabel i de 

ør det nemt og ergonomisk 
e komponeter.

medfølger
følger, hvilket giver øgede 

sikre tilslutninger mellem 
r øget holdbarhed.

pe
ver beskyttelse af den følsomme 
gså udvidet holdbarhed og nem 

 af gummi
mmi, som giver en sikker men 

lem kablet og stikket.
dukter

http://www.philips.com

