
 

 

Philips
Splitter

9,52 mm
2 ingangen

SWV2556H
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met deze splitter
Deze splitter zorgt ervoor dat audio-/videosignalen worden overgezet tussen uw 
componenten.

Uitstekende beeldkwaliteit
• Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen
• Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Geniet van goede audiokwaliteit
• Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting



 Vernikkelde aansluitingen
Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon 
contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor 
een betrouwbare verbinding.

Kwalitatieve constructie
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen 
hoogwaardige materialen gebruikt om de 
duurzaamheid van de producten te verlengen.

Vernikkelde aansluitingen
Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon 
contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor 
een betrouwbare verbinding.

Ligt gemakkelijk in de hand
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.
SWV2556H/10

Kenmerken
• Nettogewicht: 0,792 kg •
Binnendoos
• EAN: 87 12581 57653 0
• Brutogewicht: 0,205 kg
• Binnendoos (L x B x H): 12,4 x 6,4 x 10,2 cm
• Nettogewicht: 0,132 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Gewicht van de verpakking: 0,073 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 57652 3
• Brutogewicht: 1,398 kg
• Omdoos (L x B x H): 20,6 x 13,7 x 22,9 cm

• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Gewicht van de verpakking: 0,606 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,9 x 11,4 x 1,8 cm
• EAN: 87 12581 57651 6
• Brutogewicht: 0,030 kg
• Nettogewicht: 0,022 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Gewicht van de verpakking: 0,008 kg
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