
erruim uw kijkervaring
V
met dez

Verbeter de

componente

Genie
• 24-k

Genie
• Zuiv
• 24-k

Besch
• Gev

Eenvo
• Ergo
• Plug

Genie
• Besc
• Flex
• Rub
e PAL-coaxkabel

 verbinding voor het overbrengen van audio-/videosignalen tussen uw 

n.

t van betere beeldkwaliteit
araats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal

t van betere geluidskwaliteit
er koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
araats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal

ermt tegen signaalverlies
lochten, versterkte aluminium bescherming

udige installatie
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
 & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

t van verlengde duurzaamheid
hermend metalen omhulsel voor verlengde duurzaamheid
ibele PVC-aansluiting
berdrukvermindering
 

Philips
Coaxkabel

2,0 m
PAL-pluggen

SWV3519



 

Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93401 5
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 0,170 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,030 kg
• Nettogewicht: 0,140 kg
• Lengte: 23,00 cm
• Breedte: 14,00 cm
• Hoogte: 3,50 cm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99668 6
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 14,20 kg
• Gewicht van de verpakking: 14,00 kg

• Nettogewicht: 68,00 kg
• Lengte (cm): 23,20 cm
• Breedte (cm): 14,20 cm
• Hoogte (cm): 14,20 cm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93402 2
• Hoeveelheid: 24
• Brutogewicht: 4,900 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,820 kg
• Nettogewicht: 4,080 kg
• Lengte (cm): 45,50 cm
• Breedte (cm): 25,00 cm
• Hoogte (cm): 32,50 cm
•

Coaxkabel
2,0 m PAL-pluggen 
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