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Philipsin
Scart-kaapeli

3,0 m

SWV2541



 

Mitat
• Kokonaispaino: 0,29 kg
• Taara: 0,04 kg
• Nettopaino: 0,25 kg
• Tuotteen pituus: 28 cm
• Tuotteen mitat (L x K): 175 x 43 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96084 7

• Määrä: 12
• Kokonaispaino: 3 93 kg
• Taara: 0,50 kg
• Nettopaino: 3,43 kg
• Pituus: 430 mm
• Leveys: 285 mm
• Korkeus: 185 mm
•

Scart-kaapeli
3,0 m  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2008-12-09

Versio: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06217
EAN: 87 10895 93362 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
SWV2

Tärkeim

Suojus pu
Puhdas kup

Värikood
Liittimien vä
oikeisiin tul

Sopii käte
Luistamato
ergonomise

Valettu p
Valetut pist
laitteiden vä

Joustava 
Joustava PV
Lisäksi se li

Jousimain
Jousimainen
pidentää la

Nikkelipi
Nikkelipinn
liitännän vä
541/10

mät om

hdasta k
arisuojus es

atut liitti
rikoodit he

o- ja lähtölii

en
n kahva hel
sti.

istoke
okkeet taka
lillä ja pide

PVC-kuo
C-kuori suo
sää kestävy

en vedon
 vedonpoist
itteen käytt

nnoitetut
oitetut liittim
lille hyvän y
uparia
tää signaalihäviöt.

met
lpottavat johtojen kytkemistä 
täntöihin

pottaa laitteiden liittämistä 

avat luotettavat yhteydet 
ntävät käyttöikää.

ri
jaa johdon herkkää sydäntä. 
yttä ja helpottaa asentamista.

poistin
in helpottaa kaapelin käsittelyä ja 
öikää.

 liittimet
et muodostavat kaapelin ja 

hteyden.
inaisuud
et

http://www.philips.com

