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Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93516 6
• Ilość: 20
• Waga brutto: 6,32 kg
• Ciężar opakowania: 2,10 kg
• Waga netto: 4,22 kg
• Długość: 550 mm
• Szerokość: 400 mm
• Wysokość: 206,4 mm

Wymiary
• Waga brutto: 0,053 kg
• Ciężar opakowania: 0,039 kg
• Waga netto: 0,144 kg
• Długość produktu: 17,6 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 128 x 69 mm
•

Adapter Scart–A/V
2-kierunkowy  

Dane techniczne

Data wydania 2008-10-06

Wersja: 3.1.5

12 NC: 9082 100 06328
EAN: 87 10895 93442 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SWV3

Zalety p

Złącze po
Złącza poz
najlepszą ja
zestawu.

Złącze po
Złącza poz
najlepszą ja
zestawu.

Wysokog
Taka miedz
dokładność
rezystancji.

Złącza oz
Złącza ozn
przewodu d

Wygodny
Ten niewyś
zwiększa w

Plug and 
Technologia
zestawu, be

Adaptery
Zestaw zaw
uniwersalno

Osłona m
Osłona met
przewodu. 
połączenia.

Elastyczn
Elastyczna 
przewodu. 
łatwość inst

Gumowy
Gumowy re
elastyczne 
562/10

roduktu

złacane 2
łacane 24-k
kość sygna

złacane 2
łacane 24-k
kość sygna

atunkow
iana żyła p

 przesyłania

naczone 
aczone kolo
o odpowied

 chwyt
lizgujący się
ygodę łącze

play
 Plug and p
z potrzeby

 audio w 
iera adapt
ść zastosow

etalowa
alowa chro
Zapewnia t

a koszulk
koszulka z 
Ponadto za
alacji.

 reduktor
duktor nap
połączenie 
4-karatowym złotem
aratowym złotem zapewniają 
łu dla poszczególnych elementów 

4-karatowym złotem
aratowym złotem zapewniają 
łu dla poszczególnych elementów 

a miedź
rzewodząca zapewnia wysoką 
 sygnału, przy minimalnej 

kolorami
rami ułatwiają podłączenie 
niego wejścia i wyjścia

, ergonomiczny uchwyt ułatwia i 
nia ze sobą elementów zestawu.

lay ułatwia instalację elementów 
 czasochłonnego instalowania.

zestawie
er audio zwiększający 
ania.

ni wewnętrzne połączenie 
rwałość i niezawodność 

a z PCW
PCW chroni delikatną żyłę 
pewnia jego większą trwałość i 

 naprężeń
rężeń stanowi trwałe, a przy tym 
między przewodem a wtykiem.

http://www.philips.com

