
сигурете надеждна връзк
О
с този п

Доверете с

Плоско сеч

Гледа
• Ник

Пред
• Опл

Лесно
• Ерго

Възпо
• Фор
• Гъвк
а
лосък аудио/видео кабел

е на този кабел за гарантиране на надеждна връзка между устройствата. 

ение за по-лесно и дискретно инсталиране.

йте картина с добро качество
елирани съединители за надеждна връзка

пазва от загуби в сигнала
етка от чиста мед

 инсталиране
номичен захват без приплъзване за лесно използване

лзвайте се от по-дългия период на експлоатация
мовани съединители за сигурни връзки
ава PVC изолация
 

Philips
Плосък scart кабел

1,5 м

SWV2542W



 

Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99511 5

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30006 7
• Количество: 2
• Дължина: 240 мм
• Ширина: 200 мм
• Височина: 130 мм
• Бруто тегло: 0,7 кг
• Нето тегло: 0,44 кг
• Тегло с опаковката: 0,26 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30007 4

• Количество: 12
• Дължина: 620 мм
• Ширина: 255 мм
• Височина: 278 мм
• Бруто тегло: 4,90 кг
• Нето тегло: 2,64 кг
• Тегло с опаковката: 2,26 кг

Размери
• Дължина на изделието: 23,5 см
• Габарити на продукта (Ш x В): 19,5 x 56 мм
• Бруто тегло: 0,28 кг
• Нето тегло: 0,22 кг
• Тегло с опаковката: 0,06 кг
•

Плосък scart кабел
1,5 м  
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