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Skab en pålidelig forbindelse

med dette SCART-kabel
Brug dette kabel, og opnå en pålidelig videoforbindelse mellem komponenter.

Få bedre billedkvalitet
• Nikkelbelagte stik giver bedre kontakt

Beskytter mod tab af signal
• Beskyttet af ren kobber

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Få øget holdbarhed
• Støbte stik, som giver sikre tilslutninger
• Fleksibel PVC-kappe
• Aflastningssystem af gummi

Minimumemballage
• På et ophæng
 



 Beskyttet af ren kobber
Den rene kobberbeskyttelse sikrer mod signaltab.

Behageligt greb
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponeter.

Støbt stik
Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem 
komponenterne og giver øget holdbarhed.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker men 
fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

Nikkelbelagte stik
De nikkelbelagte stik sikrer støjfri kontakt mellem 
kabel og stik, hvilket igen giver en bedre forbindelse.

På et ophæng
Produkter på et ophæng bruger mindre emballage og 
giver mulighed for alternativ fremvisning.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 13 x 19 x 3 cm
• Nettovægt: 0,221 kg
• Bruttovægt: 0,222 kg
• Taravægt: 0,001 kg
• EAN: 87 12581 37791 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 40,8 x 36,6 x 24 cm
• Nettovægt: 10,608 kg
• Bruttovægt: 11,8 kg
• Taravægt: 1,192 kg
• EAN: 87 12581 37792 2
• Antal forbrugeremballager: 48
•
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