
 

 

Philips
Коаксиален кабел PAL

1,5 м
Мъжки - женски

SWV2528T
Осигурете надеждна връзка

с този коаксиален кабел тип Pal
Доверете се на този кабел за гарантиране на надеждна аудио и видео връзка 
между устройствата.

Гледайте картина с добро качество
• Никелирани съединители за надеждна връзка

Слушайте звук с добро качество
• Проводник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала

Предпазва от загуби в сигнала
• Оплетка от чиста мед

Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Формовани съединители за сигурни връзки
• Гъвкава PVC изолация



 Никелирани съединители
Никелираните съединители установяват 
безупречен контакт между кабела и съединителя 
с оглед на надеждна връзка.

Мед с висока чистота
Този меден проводник осигурява висока точност 
на предаване на сигнала при минимално 
съпротивление.

Оплетка от чиста мед
Оплетката от чиста мед предотвратява загубите в 
сигнала.

Формовани съединители
Формованите съединители осигуряват сигурни 
връзки между компонентите и са с по-дълъг 
експлоатационен срок.

На закачалка
Изделията на закачалка използват най-малко 
материал за опаковка и предлагат допълнителни 
възможности за излагането им.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97767 8
• Количество: 1
• Бруто тегло: 0,057 кг
• Тегло на опаковката: 0,005 кг
• Нето тегло: 0,052 кг
• Дължина: 21,00 см
• Ширина: 6,00 см
• Височина: 2,50 см

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98109 5
• Количество: 48
• Бруто тегло: 2,696 кг
• Тегло с опаковката: 0,200 кг
• Нето тегло: 2,496 кг
• Дължина (см): 33,00 см
• Ширина (см): 22,50 см
• Височина (см): 19,50 см
•
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