
glądanie filmów
O
dzięki ko

Sięgnij po le

zestawu.

Lepsz
• Złąc

Lepsz
• Zast
• Złąc

Ochro
• Ekra

Łatwa
• Złąc
• Tech

Więk
• Osło
• Elast
• Gum
mpozytowemu przewodowi AV–Scart

psze połączenie do przesyłania sygnałów audio-wideo między elementami 

a jakość obrazu
za pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału

a jakość dźwięku
osowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału
za pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału

na przed utratą sygnału
n aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym

 instalacja
za oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
nologia Plug and play ułatwia obsługę

sza trwałość
na metalowa zwiększa trwałość
yczna koszulka z PCW
owy reduktor naprężeń
 

Philips
Przewód kompozytowy 
AV–Scart
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SWV3530



 

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93407 7
• Ilość: 36
• Waga brutto: 12,74 kg
• Ciężar opakowania: 0,50 kg
• Waga netto: 12,24 kg
• Długość: 590 mm
• Szerokość: 360 mm
• Wysokość: 300 mm

Wymiary
• Waga brutto: 0,34 kg
• Ciężar opakowania: 0,06 kg
• Waga netto: 0,28 kg
• Długość produktu: 28 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 175 x 30 mm
•

Przewód kompozytowy AV–Scart
3,0 m  
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