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Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97438 7
• Määrä: 6
• Kokonaispaino: 0 36 kg
• Taara: 0 12 kg
• Nettopaino: .24 kg
• Pituus: 157 mm
• Leveys: 80 mm
• Korkeus: 70 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97439 4
• Määrä: 12

• Kokonaispaino: 4 32 kg
• Taara: 1 44 kg
• Nettopaino: 2,88 kg
• Pituus: 176 mm
• Leveys: 160 mm
• Korkeus: 100 mm

Mitat
• Kokonaispaino: 0 06 kg
• Taara: 0 02 kg
• Nettopaino: 0 04 kg
• Tuotteen pituus: 30 cm
• Tuotteen mitat (L x K): 9 x 9 mm
•

Pal-liittimet
9 mm (M)  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2009-02-03

Versio: 2.0.5

12 NC: 9082 100 07796
EAN: 87 10895 95727 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
SWV2

Tärkeim

Nikkelipi
Nikkelipinn
liitännän vä

Korkealu
Rakenteess
pidentävät 

Nikkelipi
Nikkelipinn
liitännän vä

Värikood
Liittimien vä
oikeisiin tul

Sopii käte
Luistamato
ergonomise

Joustava 
Joustava PV
Lisäksi se li
560/93

mät om

nnoitetut
oitetut liittim
lille hyvän y

okkainen
a käytetyt k
laitteen käy

nnoitetut
oitetut liittim
lille hyvän y

atut liitti
rikoodit he

o- ja lähtölii

en
n kahva hel
sti.

PVC-kuo
C-kuori suo
sää kestävy
 liittimet
et muodostavat kaapelin ja 

hteyden.

 rakenne
orkealuokkaiset materiaalit 
ttöikää.

 liittimet
et muodostavat kaapelin ja 

hteyden.

met
lpottavat johtojen kytkemistä 
täntöihin

pottaa laitteiden liittämistä 

ri
jaa johdon herkkää sydäntä. 
yttä ja helpottaa asentamista.
inaisuud
et

http://www.philips.com

