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Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93426 8
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 0,400 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,080 kg
• Nettogewicht: 0,320 kg
• Lengte: 27,00 cm
• Breedte: 16,80 cm
• Hoogte: 4,50 cm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99665 5
• Hoeveelheid: 3
• Brutogewicht: 1,620 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,180 kg

• Nettogewicht: 1,440 kg
• Lengte (cm): 27,20 cm
• Breedte (cm): 17,20 cm
• Hoogte (cm): 13,70 cm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93427 5
• Hoeveelheid: 18
• Brutogewicht: 9,700 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,060 kg
• Nettogewicht: 8,640 kg
• Lengte (cm): 54,00 cm
• Breedte (cm): 28,00 cm
• Hoogte (cm): 31,50 cm
•

Platte scart-kabel
1,5 m  

Specificaties

Publicatiedatum  
2008-12-11

Versie: 4.1.11

12 NC: 9082 100 06309
EAN: 87 10895 93426 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SWV3

Product

24-karaat
24-karaats
signaalkwa

4-cut aan
4-cut aansl
component

Gevlocht
De gevlocht
beschermt 

Gekleurd
Dankzij de 
eenvoudig o

Ligt gem
Met deze a
eenvoudig, 

Plug & Pl
Dankzij Plu
en snel inst

Metalen o
Het metale
van de kab
betrouwbaa

Flexibele
Flexibele PV
kabel besch
duurzaamh

Drukontl
Dankzij de 
wilt en word
542/10

kenmerk

s verguld
 vergulde aa
liteit van uw

sluitingen
uitingen voo
 en uw kab

en besche
en, versterk
tegen signa

e aanslui
gekleurde a
p de juiste 

akkelijk in
ntisliphand
ergonomisc

ay
g & Play ku
alleren.

mhulsel
n omhulsel 
el en zorgt 
rheid van d

 PVC-aan
C-aansluitin
ermt. Zorg
eid en is ge

asting
drukontlast
t de duurz
e aansluiting
nsluitingen voor de beste 
 componenten.

r veilige verbindingen tussen uw 
el.

rming
te aluminium bescherming 

alverlies en storingen.

tingen
ansluitingen kunt u de kabel 
in- en uitgangen aansluiten

 de hand
greep kunt u de componenten 
h en comfortabel aansluiten.

nt u de componenten eenvoudig 

beschermt de interne verbinding 
voor duurzaamheid en 
e verbinding.

sluiting
g die de gevoelige kern van de 

t voor een verlengde 
makkelijk te installeren.

ing kunt u de kabel buigen zoals u 
aamheid verlengd.
en

http://www.philips.com

