
warancja niezawodnego połączen
G
dzięki wy

Przewód zap

Lepsz
• Nikl

Ochro
• Ekra

Łatwa
• Niew

Więk
• Wty
• Elast
ia
sokiej klasy przewodowi audio-wideo typu Scart

ewnia niezawodne połączenie między elementami zestawu.

a jakość obrazu
owane złącza zapewniają niezawodny kontakt

na przed utratą sygnału
nowanie z czystej miedzi

 instalacja
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

sza trwałość
k formowany zapewnia niezawodność połączeń
yczna koszulka z PCW
 

Philips
przewód SCART

2,0 m
Męski-żeński Przedłużacz

SWV2544W



 

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99510 8

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30010 4
• Ilość: 4
• Długość: 240 mm
• Szerokość: 180 mm
• Wysokość: 80 mm
• Waga brutto: 0,86 kg
• Waga netto: 0,72 kg
• Ciężar opakowania: 0,14 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30011 1

• Ilość: 24
• Długość: 390 mm
• Szerokość: 260 mm
• Wysokość: 250 mm
• Waga brutto: 5 70 kg
• Waga netto: 4,32 kg
• Ciężar opakowania: 1,38 kg

Wymiary
• Długość produktu: 23,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 95 x 37 mm
• Waga brutto: 0,20 kg
• Waga netto: 0,18 kg
• Ciężar opakowania: 0,02 kg
•

Przewód SCART
2,0 m Męski-żeński Przedłużacz
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