
 

Philips
Komposit-A/V-kabel

3,5 mm (M)
3 m

SWV3232W
Gør TV-oplevelsen bedre

med dette 3,5 mm(M) komposit A/V-kabel
Skab en bedre forbindelse til at overføre lyd/videosignaler mellem dine komponenter.

Beskytter mod tab af signal
• Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning

Få bedre billed- og lydkvalitet
• 24 karat forgyldte stik giver det optimale signal
• Kobberleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel

Nem installation
• Farvekodede stik giver lynhurtig genkendelse
• Plug and play giver nem brug

Få øget holdbarhed
• Fleksibel PVC-kappe
• Aflastningssystem af gummi
• Beskyttende metalkappe giver øget holdbarhed
 



 24 karat forgyldt stik
24 karat forgyldte stik sikrer den bedste 
signalkvalitet for dine komponenter.

Kobber med høj renhed
Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed 
ved signaloverførsel med minimal modstand.

Belagt afskærmning
Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning 
beskytter mod tab af signal og mod interferens.

Farvekodede stik
Farvekodede stik gør det let at installere dit kabel i 
de rigtige ind- og udgange

Plug and Play
Plug and play giver nem installation af komponenter 
uden tidsrøvende installationer.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker men 
fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

Metalkappe
Metalkappen beskytter kablets interne stik. Det 
sikrer din tilslutnings holdbarhed og pålidelighed.
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Vigtigste nyheder
• Emballagetype: Blister •
Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 20,1 x 28,7 x 2,8 cm
• Nettovægt: 0,098 kg
• Bruttovægt: 0,218 kg
• Taravægt: 0,120 kg
• EAN: 87 12581 39310 6
• Antal medfølgende produkter: 1

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 30,5 x 21,1 x 13,5 cm
• Nettovægt: 0,392 kg
• Bruttovægt: 1,118 kg
• Taravægt: 0,726 kg
• EAN: 87 12581 39723 4
• Antal forbrugeremballager: 4
Specifikationer
Komposit-A/V-kabel
3,5 mm (M) 3 m 
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