
ør TV-oplevelsen bedre
G
med det

Skab en bed

Få be
• 24 k

Besky
• Kob

Nem 
• Farv
• Skrid
• Plug

Få øg
• Besk
• Flek
• Aflas
te komposit S-vide-okabel

re videoforbindelse mellem komponenterne.

dre billedkvalitet
arat forgyldte stik giver det optimale signal

tter mod tab af signal
berbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning

installation
ekodede stik giver lynhurtig genkendelse
sikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

 and play giver nem brug

et holdbarhed
yttende metalkappe giver øget holdbarhed
sibel PVC-kappe
tningssystem af gummi
 

Philips
S-Video-kabel

1,5 m

SWV3511



 

Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93386 5
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 0,140 kg
• Taravægt: 0,040 kg
• Nettovægt: 0,100 kg
• Længde: 23.00 cm
• Bredde: 14,00 cm
• Højde: 3,50 cm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93409 1
• Mængde: 36
• Bruttovægt: 11,66 kg
• Taravægt: 0,50 kg
• Nettovægt: 11,16 kg
• Længde: 565 mm
• Bredde: 360 mm
• Højde: 300 mm
•

S-Video-kabel
1,5 m  
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