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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96261 2
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0,075 kg
• Ciężar opakowania: 0,045 kg
• Waga netto: 0,030 kg
• Długość: 17,60 cm
• Szerokość: 12,80 cm
• Wysokość: 6,90 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96262 9
• Ilość: 3
• Waga brutto: 0,425 kg
• Ciężar opakowania: 0,335 kg

• Waga netto: 0,090 kg
• Długość (cm): 25,50 cm
• Szerokość (cm): 14,00 cm
• Wysokość (cm): 20,00 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98423 2
• Ilość: 6
• Waga brutto: 1,200 kg
• Ciężar opakowania: 1,020 kg
• Waga netto: 0,180 kg
• Długość (cm): 29,50 cm
• Szerokość (cm): 27,50 cm
• Wysokość (cm): 22,50 cm
•

Adapter
DVI (żeński) – HDMI (męski)  

Dane techniczne

Data wydania 2009-01-21

Wersja: 2.0.4

12 NC: 9082 100 08083
EAN: 87 10895 96261 2

© 2009 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.

Wygodny
Ten niewyś
zwiększa w

Plug & Pl
Funkcja Plu
dodawanie 
uruchamian
skomplikow
technicznyc

Konstruk
Konstrukcja
przyjaznych
818/10

roduktu

złacane 2
łacane 24-k
kość sygna

złacane 2
łacane 24-k
kość sygna

 chwyt
lizgujący się
ygodę łącze

ay
g & Play um
nowych ele
ie bez potr
anych czyn
h.

cja pozba
 pozbawion
 środowisk
4-karatowym złotem
aratowym złotem zapewniają 
łu dla poszczególnych elementów 

4-karatowym złotem
aratowym złotem zapewniają 
łu dla poszczególnych elementów 

, ergonomiczny uchwyt ułatwia i 
nia ze sobą elementów zestawu.

ożliwia zainstalowanie i 
mentów zestawu i ich 
zeby wykonywania 
ności instalacyjnych lub 

wiona ołowiu
a ołowiu, wykonana z materiałów 

u.

http://www.philips.com

