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Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97438 7
• Quantidade: 6
• Peso bruto: .36 kg
• Tara: .12 kg
• Peso líquido: .24 kg
• Comprimento: 157 mm
• Largura: 80 mm
• Altura: 70 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97439 4
• Quantidade: 12

• Peso bruto: 4.32 kg
• Tara: 1.44 kg
• Peso líquido: 2.88 kg
• Comprimento: 176 mm
• Largura: 160 mm
• Altura: 100 mm

Dimensões
• Peso bruto: 0,06 kg
• Tara: .02 kg
• Peso líquido: .04 kg
• Comprimento do produto: 30 cm
• Dimensões do produto (L x A): 9 x 9 mm
•

Extremidades do conector PAL
9 mm(M)  

Especificações

Data de publicação  
2009-02-03

Versão: 2.0.5

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWV2

Produto

Conector
Os conecto
contacto pe
proporciona

Construç
A construçã
de gama pa

Conector
Os conecto
contacto pe
proporciona

Conector
Os conecto
instalação d

Pega fáci
Esta pega a
component

Revestim
O revestime
para o delic
durabilidad
560/93

s em de

es banha
res banhado
rfeito entre
r uma ligaç

ão de qua
o de qualid
ra criar pro

es banha
res banhado
rfeito entre
r uma ligaç

es com c
res com cód
o cabo nas

l
ntideslizan

es fácil e er

ento flex
nto flexível
ado centro
e alargada 
dos a níquel
s a níquel estabelecem um 
 o cabo e o conector, para 
ão fiável.

lidade
ade utiliza apenas materiais topo 
dutos de durabilidade alargada.

dos a níquel
s a níquel estabelecem um 
 o cabo e o conector, para 
ão fiável.

ódigos de cores
igos de cores facilitam a 
 entradas e saídas correctas

te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

ível em PVC
 em PVC proporciona protecção 
 do cabo. Também oferece 
e facilidade de instalação.
staque

http://www.philips.com

