
 

Philips
Conectori de legătură PAL

Tată-Mamă

SWV3030W
O experienţă vizuală nouă

cu acest adaptor PAL
O conexiune mai bună pentru transferul semnalelor audio/video între componente.

Delectaţi-vă cu imagini și sunet de o calitate mai bună
• Conectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
• Plug and Play, pentru instalare mai ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Înveliș protector de metal pentru o rezistenţă sporită

Ecologic
• Construcţie ecologică fără plumb
 



 Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Înveliș metalic
Învelișul de metal protejează conexiunea internă a 
cablului. Acesta asigură rezistenţa și fiabilitatea 
conexiunii.

Plug and Play
Tehnologia Plug and Play vă permite să instalaţi sau 
să adăugaţi noi componente și să le puneţi în 
funcţiune fără a parcurge operaţii complexe de 
instalare sau analize tehnice.

Conector acoperit cu aur de 24 de carate
Conectorii placaţi cu aur de 24 carate asigură cea mai 
bună calitate a semnalului pentru toate 
componentele.

Construcţie fără plumb
Construcţie fără plumb din materiale ecologice
SWV3030W/10

Repere
• Greutate proprie: 0,01 kg • Greutate proprie: 0,19 kg
•

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 39336 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9 x 13.5 x 2,5 cm
• Greutate netă: 0,01 kg
• Greutate brută: 0,02 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 39855 2
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie exterioară (L x L x Î): 

14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Greutate netă: 0,04 kg
• Greutate brută: 0,23 kg
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