
 

 

Philips
lapos SCART kábel

1,5 m-es

SWV3672S
Tapasztalja meg a páratlan kép- és hangminőséget
lapos SCART kábel segítségével!
Jobb csatlakozást biztosít az összetevők közötti audio- és videojel-átvitelhez.

Jobb képminőség
• 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

Vékony, lapos kivitel - bármely belső térbe
• Lapos kialakításának köszönhetően könnyen elrejthető

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.

Lapos kialakítás
A kényelmes, lapos kialakításnak köszönhetően a 
vezeték könnyen elrejthető. Egyszerűen illeszkedik a 
falakhoz és a sarkokhoz.

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): 

18,3 x 24,1 x 5,8 cm
• Nettó tömeg: 0,316 kg
• Bruttó tömeg: 0,404 kg
• Önsúly: 0,088 kg
• EAN: 87 12581 49530 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

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

27,9 x 20,6 x 28,2 cm
• Nettó tömeg: 1,264 kg
• Bruttó tömeg: 2,214 kg
• Önsúly: 0,950 kg
• EAN: 87 12581 49532 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•

Műszaki adatok
Lapos SCART kábel
1,5 m-es  
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