
 

 

Philips
Кабел за компонентно 
видео

5 м

SWV4127W
Осигурете надеждна връзка

с този кабел за компонентно видео
Доверете се на този кабел за компонентно видео за гарантиране на надеждна 
връзка за прехвърляне на видеосигнали между устройствата.

Гледайте картина с по-добро качество
• Влошаването на сигнала е минимално с позлатените съединители
• Изработени с качествена конструкция

Лесно инсталиране
• Цветово кодирани съединители за бързо разпознаване
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Формовани съединители за сигурни връзки
• Гъвкава PVC изолация
• Гумен захват



 Позлатени съединители
Висококачествени съединители, които 
минимизират загубите в сигнала.

Цветово кодирани съединители
Цветово кодираните съединители улесняват 
включването на кабелите към съответните 
входове и изходи

Лесно захващане

Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.

Формовани съединители
Формованите съединители осигуряват сигурни 
връзки между компонентите и са с по-дълъг 
експлоатационен срок.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Гумен захват
Гуменият захват е сигурна, но гъвкава връзка 
между кабела и гнездото.

Качествена конструкция
Качествената конструкция включва само 
първокласни материали за създаване на изделия с 
повишена дълготрайност.
SWV4127W/10

Акценти
Дата на издаване  
2010-04-13

Версия: 1.1.6

12 NC: 8670 000 49438
EAN: 87 12581 46332 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 1,4513 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

24,5 x 20,6 x 17,2 см
• Нето тегло: 1,112 кг
• Тегло с опаковката: 0,3393 кг
• EAN: 87 12581 47592 5
• Брой потребителски опаковки: 4

Външен кашон
• Бруто тегло: 9,41 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 64,8 x 26 x 36,8 см
• Нето тегло: 6,672 кг

• Тегло с опаковката: 2,738 кг
• EAN: 87 12581 47591 8
• Брой потребителски опаковки: 24

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 23,5 x 3,3 см
• Бруто тегло: 0,324 кг
• Нето тегло: 0,278 кг
• Тегло с опаковката: 0,046 кг
• EAN: 87 12581 46332 8
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
•
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