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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97783 8
• Miktar: 1
• Brüt Ağırlık: 0.018 kg
• Dara Ağırlığı: 0.008 kg
• Net Ağırlık: 0,010 kg
• Uzunluk: 11.50 cm
• Genişlik: 9,50 cm
• Yükseklik: 1,60 cm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98141 5
• Miktar: 6
• Brüt ağırlık: 0.130 kg
• Dara ağırlığı: 0.070 kg

• Net ağırlık: 0.060 kg
• Uzunluk (cm): 14,30 cm
• Genişlik (cm): 6,70 cm
• Yükseklik (cm): 10.50 cm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98142 2
• Miktar: 72
• Brüt ağırlık: 1,845 kg
• Dara ağırlığı: 1,125 kg
• Net ağırlık: 0.720 kg
• Uzunluk (cm): 27,50 cm
• Genişlik (cm): 15,60 cm
• Yükseklik (cm): 34.00 cm
•

F Konektörler
Beslemeli  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2007-08-04

Sürüm: 2.0

12 NC: 9082 100 08751
EAN: 87 10895 97783 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi  veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWV2

Ürün öz

Nikel kap
Nikel kapla
temiz bir te

Kaliteli ya
Kaliteli yap
üretebilmek

Nikel Kap
Nikel kapla
temiz bir te

Kolay tut
Bu kaymaz
ergonomik 

Esnek PV
Esnek PVC 
ömür ve ku
554/10

ellikleri

lama kon
ma konektö
mas sağlay

pı
ıda yalnızca
 için en iyi 

lama Ko
ma konektö
mas sağlay

uş
 tasarım, ci
bir şekilde b

C Kılıf
kılıf, hassas
rulum kolay
ektörler
rler, kablo ile konektör arasında 

arak güvenilir bağlantı sunarlar.

, uzun süre kullanılacak ürünler 
malzemeler kullanılır.

nektörler
rler, kablo ile konektör arasında 

arak güvenilir bağlantı sunarlar.

hazlarınızı daha kolay ve 
ağlamanızı sağlar.

 kablo kılıfını korur. Ayrıca, uzun 
lığı sağlar.


