
 

 

Philips
Scart-kábel

1,5 m-es

SWV3602H
Tapasztalja meg a páratlan kép- és hangminőséget
ezzel a 21-tűs Scart-kábellel!
Jobb csatlakozást biztosít az összetevők közötti audio- és videojel-átvitelhez.

Élvezze a kiemelkedő képminőséget
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Nagyobb tartósság
• Rugalmas PVC-burkolat
• Tartós kivitel a fémhüvely jóvoltából

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

Környezetbarát alapanyagok
• Ólommentes, környezetbarát kivitel



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.

Nagy tisztaságú réz
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy 
pontosságú jelátvitelt biztosít.

Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Ólommentes kivitel
Ólommentes, környezetbarát anyagok 
felhasználásával készült.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,2 x 24,3 x 4,8 cm
• Nettó tömeg: 0,311 kg
• Bruttó tömeg: 0,387 kg
• Táratömeg: 0,076 kg
• EAN: 87 12581 57421 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

25 x 20 x 19,2 cm
• Nettó tömeg: 1,244 kg
• Bruttó tömeg: 1,788 kg
• Táratömeg: 0,544 kg
• EAN: 87 12581 57422 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•
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Scart-kábel
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