
okozza a vizuális élményt
F
ezzel az 

Jobb csatlako

Jobb k
• A 24

Jelves
• Rézf

Könny
• Kön
• Csú
• Plug

Nagyo
• Tart
• Ruga
• Gum

Körny
• Ólo
S-videó - SCART kábellel

zást biztosít az összetevők közötti videojel-átvitelhez.

épminőség
 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak

zteség elleni védelem
onattal megerősített alumínium árnyékolás

ű beállítás
nyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
szásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
 & Play a könnyű használat kedvéért

bb tartósság
ós kivitel a fémhüvely jóvoltából
lmas PVC-burkolat
i törésgátló

ezetbarát alapanyagok
mmentes, környezetbarát kivitel
 

Philips
S-Video - SCART kábel

1,5 m-es

SWV3543



 

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93429 9
• Mennyiség: 40
• Bruttó tömeg: 9,30 kg
• Önsúly: 0,50 kg
• Nettó tömeg: 8,80 kg
• Hosszúság: 580 mm
• Szélesség: 360 mm
• Magasság: 300 mm

Méretek
• Bruttó tömeg: 0,22 kg
• Önsúly: 0,06 kg
• Nettó tömeg: 0,16 kg
• Termék hossza: 28 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 175 x 26 mm
•

S-Video - SCART kábel
1,5 m-es  
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