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Płaski przewód Scart

1,5 m

SWV3672S
Doświadcz najlepszego obrazu i dźwięku

z płaskim przewodem Scart
Sięgnij po lepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio-wideo między elementami 
zestawu.

Lepsza jakość obrazu
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału
• Zastosowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału

Ochrona przed utratą sygnału
• Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym

Większa trwałość
• Elastyczna koszulka z PCW
• Osłona metalowa zwiększa trwałość

Cienkie i płaskie wykonanie uzupełni każde wnętrze
• Płaska konstrukcja zapewnia wygodne podłączanie w ukryciu.

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu



 Złącze pozłacane 24-karatowym złotem
Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają 
najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych 
elementów zestawu.

Osłona metalowa
Osłona metalowa chroni wewnętrzne połączenie 
przewodu. Zapewnia trwałość i niezawodność 
połączenia.

Wysokogatunkowa miedź
Taka miedziana żyła przewodząca zapewnia wysoką 
dokładność przesyłania sygnału, przy minimalnej 
rezystancji.

Oplot ekranujący
Ekran aluminiowy wzmocniony oplotem miedzianym 
zapewnia ochronę przed utratą sygnału i 
zakłóceniami.

Płaska konstrukcja
Płaska konstrukcja zapewnia wygodne podłączanie w 
ukryciu. Świetnie mieści się na ścianach i w rogach.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.

Konstrukcja pozbawiona ołowiu
Konstrukcja pozbawiona ołowiu, wykonana z 
materiałów przyjaznych środowisku.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

18,3 x 24,1 x 5,8 cm
• Waga netto: 0,316 kg
• Waga brutto: 0,404 kg
• Ciężar opakowania: 0,088 kg
• EAN: 87 12581 49530 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27,9 x 20,6 x 28,2 cm
• Waga netto: 1,264 kg
• Waga brutto: 2,214 kg
• Ciężar opakowania: 0,950 kg
• EAN: 87 12581 49532 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
•
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