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Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 39319 9
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19 x 28,5 x 4 cm
• Nettopaino: 0,16 kg
• Kokonaispaino: 0,59 kg
• Taara: 0,43 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 39731 9
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 30,2 x 21 x 17,2 cm
• Nettopaino: 0,64 kg
• Kokonaispaino: 2,64 kg
• Taara: 2 kg
•

Scart-kaapeli
5 m  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2008-10-28

Versio: 1.0.6

12 NC: 8670 000 36804
EAN: 87 12581 39319 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
SWV3

Tärkeim

Joustava 
Joustava PV
Lisäksi se li

Jousimain
Jousimainen
pidentää la

Punospää
Kuparipuno
ehkäisee sig

Sopii käte
Luistamato
ergonomise

Plug and 
Plug and pl
laitteiden a

Metalliku
Metallikuor
johdon kest

24 karaat
24 karaatin
signaalin.
604W

mät om

PVC-kuo
C-kuori suo
sää kestävy

en vedon
 vedonpoist
itteen käytt

llysteinen
späällystein
naalihäviöi

en
n kahva hel
sti.

Play
ay -ominais
sentamista.

ori
i suojaa joh
ävyyden ja 

in kullatt
 kullatut liit
ri
jaa johdon herkkää sydäntä. 
yttä ja helpottaa asentamista.

poistin
in helpottaa kaapelin käsittelyä ja 
öikää.

 suojus
en lujitettu alumiinisuojus 
tä ja häiriöiden vaikutuksia.

pottaa laitteiden liittämistä 

uus helpottaa ja nopeuttaa 

don sisäisiä liitoksia. Se takaa 
yhteyden luotettavuuden.

u liitin
timet varmistavat laadukkaan 
/10

inaisuud
et

http://www.philips.com

