
akaa luotettavat liitännät
T
Pal-tyypi

Tämä kaape

Nauti
• Nikk

Nauti
• Puht

Suoja
• Suoj

Helpp
• Liitt
• Luis

Nauti
• Vale
• Jous
• Kum
n koaksiaalikaapelilla

li takaa luotettavat ääni-/videoliitännät AV-laitteiden välillä.

 laadukkaasta kuvasta
elipinnoitetut liittimet luotettaviin liitäntöihin

 laadukkaasta äänestä
aasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

a signaalihäviöiltä
us puhdasta kuparia

o asentaa
imien värikoodit helpottavat tunnistamista
tamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä

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

Philipsin
PAL-koaksiaalikaapeli

20,5 m
uros-naaras

SWV2520W



 

Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99491 0

Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99991 5
• Määrä: 2
• Pituus: 260 mm
• Leveys: 240 mm
• Korkeus: 75 mm
• Kokonaispaino: 2,14 kg
• Nettopaino: 2 kg
• Taara: 0,14 kg

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99992 2

• Määrä: 12
• Kokonaispaino: 13,40 kg
• Taara: 1,40 kg
• Nettopaino: 12 kg
• Pituus: 495 mm
• Leveys: 290 mm
• Korkeus: 270 mm

Mitat
• Tuotteen pituus: 23,5 cm
• Tuotteen mitat (L x K): 195 x 75 mm
• Kokonaispaino: 1 02 kg
• Nettopaino: 1,0 kg
• Taara: 0,02 kg
•

PAL-koaksiaalikaapeli
20,5 m uros-naaras 
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