
 

 

„Philips“
Komponentinis vaizdo 
kabelis

1,5 m

SWV4126H
Pajauskite vaizdo kokybę

naudodamiesi šiuo komponentiniu vaizdo kabeliu
Naudokitės šiuo komponentiniu vaizdo kabeliu norėdami geresnio ryšio perduodant 
vaizdo signalus į komponentus su iki 1080 taškų siekiančia skiriamąja geba.

Mėgaukitės vaizdo kokybe
• Paauksuotų jungčių dėka sumažinama signalo degradacija

Paprastas sumontavimas
• Spalvotos jungtys paprastam atpažinimui
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Lieti kištukai saugiai jungčiai
• Lankstus PVC gaubtas
• Guminis laido spaustukas



 Paauksuotos jungtys
Aukštos kokybės jungtys, kurios sumažina signalo 
praradimą.

Spalvotos jungtys
Spalvotos jungtys palengvina jūsų laido instaliavimą į 
reikiamas įvestis ir išvestis

Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lieti kištukai
Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų 
ir pratęsia ilgaamžiškumą.

Lankstus PVC gaubtas
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis 
taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.

Guminis laido spaustukas
Guminis laido spaustukas suteikia ne tik saugią, bet ir 
lanksčią jungtį tarp laido ir kištuko.
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Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 0,7 kg
• Inner carton (L x W x H): 38,9 x 17,7 x 5,4 cm
• Grynasis svoris: 0,4644 kg
• Pakuotės svoris: 0,2356 kg
• EAN: 87 12581 57683 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 4,64 kg
• Outer carton (L x W x H): 40,4 x 37,5 x 19 cm
• Grynasis svoris: 2,7864 kg
• Pakuotės svoris: 1,8536 kg

• EAN: 87 12581 57682 0
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9 x 24,1 x 4,4 cm
• Bendras svoris: 0,147 kg
• Grynasis svoris: 0,1161 kg
• Pakuotės svoris: 0,0309 kg
• EAN: 87 12581 57681 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
•
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