
 

 

„Philips“
šakotuvas

9,52 mm
Dvipusis

SWV2556H
Užtikrinkite patikimą ryšį

naudodamiesi šiuo šakotuvu
Naudokitės šiuo šakotuvu, jei norite perduoti garso / vaizdo signalus tarp komponentų.

Mėgaukitės gera vaizdo kokybe
• Nikeliuotos jungtys patikimam jungimui
• Itin geros kokybės konstrukcija

Mėgaukitės gera garso kokybe
• Nikeliuotos jungtys patikimam jungimui

Paprastas sumontavimas
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Lankstus PVC gaubtas



 Nikeliuotos jungtys
Nikeliuotos jungtys sudaro skaidrų kontaktą tarp 
laido ir jungties, sukurdamas patikimą susijungimą.

Geros kokybės konstrukcija
Itin gerą konstrukcijos kokybę užtikrina aukščiausios 
rūšies medžiagos, skirtos ilgai naudojamiems 
daiktams gaminti.

Nikeliuotos jungtys
Nikeliuotos jungtys sudaro skaidrų kontaktą tarp 
laido ir jungties, sukurdamas patikimą susijungimą.

Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lankstus PVC gaubtas
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis 
taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.
SWV2556H/10

Ypatybės
• Grynasis svoris: 0,792 kg •
Vidinė dėžutė
• EAN: 87 12581 57653 0
• Bendras svoris: 0,205 kg
• Inner carton (L x W x H): 12,4 x 6,4 x 10,2 cm
• Grynasis svoris: 0,132 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Pakuotės svoris: 0,073 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 57652 3
• Bendras svoris: 1,398 kg
• Outer carton (L x W x H): 20,6 x 13,7 x 22,9 cm

• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 36
• Pakuotės svoris: 0,606 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

8,9 x 11,4 x 1,8 cm
• EAN: 87 12581 57651 6
• Bendras svoris: 0,030 kg
• Grynasis svoris: 0,022 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,008 kg
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