
сигурете надеждна връзк
О
с този а

Доверете с

между устр

Гледа
• Ник
• Изр

Лесно
• Ерго
• Plug

Щадя
• Щад
а
даптер SCART

е на този конектор за гарантиране на надеждна аудио и видео връзка 

ойствата.

йте картина с добро качество
елирани съединители за надеждно контактуване
аботени с качествена конструкция

 инсталиране
номичен захват без приплъзване за лесно използване
 & Play за по-лесно инсталиране

щ околната среда
яща околната среда конструкция без олово
 

Philips
Адаптер SCART

Превключваем
Композитен A/V + S-Video

SWV2563



 

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96077 9
• Количество: 6
• Бруто тегло: 0,41 кг
• Тегло с опаковката: 0 13 кг
• Нето тегло: 0,28 кг
• Дължина: 187,3 мм
• Ширина: 98,4 мм
• Височина: 108 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96097 7
• Количество: 12

• Бруто тегло: 0,90 кг
• Тегло с опаковката: 0 34 кг
• Нето тегло: 0,56 кг
• Дължина: 193,7 мм
• Ширина: 104,8 мм
• Височина: 235 мм

Размери
• Бруто тегло: 0,059 кг
• Тегло с опаковката: 0,013 кг
• Нето тегло: 0,046 кг
• Дължина на изделието: 14,6 см
• Габарити на продукта (Ш x В): 102 x 29 мм
•

Адаптер SCART
Превключваем Композитен A/V + S-Video 
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