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SWV4127W
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών με ανώτερες 
προδιαγραφές σύνδεσης για τη μεταφορά σημάτων εικόνας μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης σήματος χάρη στις επίχρυσες υποδοχές
• Κατασκευή με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

Εύκολη εγκατάσταση
• Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης



 Επίχρυσες υποδοχές
Υποδοχές υψηλής ποιότητας για ελαχιστοποίηση 
απώλειας σήματος.

Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές
Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές 
διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας 
στις σωστές εισόδους και εξόδους

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις 
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης 
τάσης
Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης 
παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση 
καλωδίου και βύσματος.

Ποιοτική κατασκευή
Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης 
τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων 
υψηλής ανθεκτικότητας.
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Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,4513 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 20,6 x 17,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,112 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3393 κ.
• EAN: 87 12581 47592 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 9,1 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

64,8 x 26 x 36,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 6,72 κ.

• Καθαρό απόβαρο: 2,738 κ.
• EAN: 87 12581 47591 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19,5 x 23,5 x 3,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,324 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,278 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,046 κ.
• EAN: 87 12581 46332 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
•

Προδιαγραφές
Καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών
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