
ozdvihnite svoj zážitok z pozerania
P
s týmto 

Vykročte sm

komponentm

Vychu
• 24-k

Vychu
• 24-k

Jedno
• Prot
• Plug

Vychu
• Och

Šetrn
• Bezo
adaptérom PAL

erom k lepšiemu pripojeniu na prenos audio/video signálov medzi vašimi 

i.

tnajte si lepšiu kvalitu obrazu
arátové pozlátené konektory optimalizujú signál

tnajte si lepšiu kvalitu zvuku
arátové pozlátené konektory optimalizujú signál

duchá inštalácia
išmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
 & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu

tnajte si predĺženú životnosť
ranný kovový plášť pre rozšírenú odolnosť

é k životnému prostrediu
lovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie
 

Philips
Adaptér PAL

9 mm (M) - 9,52 mm (F)

SWV3558



 

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93436 7
• Množstvo: 60
• Hmotnosť brutto: 2,90 kg
• Hmotnosť obalu: ,50 kg
• Netto hmotnosť: 2 40 kg
• Dĺžka: 590 mm
• Šírka: 400 mm
• Výška: 200 mm

Rozmery
• Hmotnosť brutto: ,04 kg
• Hmotnosť obalu: ,03 kg
• Netto hmotnosť: ,01 kg
• Dĺžka produktu: 17 6 cm
• Rozmery produktu (Š x V): 124 x 45 mm
•

Adaptér PAL
9 mm (M) - 9,52 mm (F)  
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