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Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96085 4
• Mængde: 12
• Bruttovægt: 3,93 kg
• Taravægt: 0,50 kg
• Nettovægt: 3,43 kg
• Længde: 285 mm
• Bredde: 245 mm
• Højde: 290 mm

Dimensioner
• Bruttovægt: 0,22 kg
• Taravægt: 0,03 kg
• Nettovægt: 0,19 kg
• Længde: 28 cm
• Mål på produkt (B x H): 175 x 43 mm
•

SCART-kabel
3,0 m Komposit A/V-tilslutninger 

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-09-24

Version: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06207
EAN: 87 10895 93354 4

© 2008 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

Kvalitetsk
Der er kun 
hvilket sikre

Beskyttet
Den rene k

Farvekod
Farvekoded
rigtige ind- 

Plug and 
Plug and pla
tidsrøvende

Støbt stik
Støbte stik 
komponent

Fleksibel 
Fleksibel PV
kabelkerne
installation.

Blyfrit de
Blyfri, frems
530/10

ante pro

lagte stik
lagte stik s

ket igen giv

onstrukt
anvendt de 
r en lang le

 af ren ko
obberbesky

ede stik
e stik gør d
og udgange

Play
y giver nem
 installation

garanterer 
erne og give

PVC-kap
C-kappe gi
. Det giver o

sign
tillet af mil
ikrer støjfri kontakt mellem kabel 
er en bedre forbindelse.

ion
allerbedste materialer i produktet, 
vetid

bber
ttelse sikrer mod signaltab.

et let at installere dit kabel i de 

 installation af komponenter uden 
er.

sikre tilslutninger mellem 
r øget holdbarhed.

pe
ver beskyttelse af den følsomme 
gså udvidet holdbarhed og nem 

jøvenlige materialer.
dukter

http://www.philips.com

