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Данни за опаковката
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Бруто тегло: 0 74 кг
• Тегло с опаковката: 0 13 кг
• Нето тегло: 0 61 кг
• Дължина: 265 мм
• Ширина: 195 мм
• Височина: 100 мм

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Количество: 2
• Бруто тегло: 1 82 кг
• Тегло с опаковката: 0,6* кг

• Нето тегло: 1 22 кг
• Дължина: 280 мм
• Ширина: 175 мм
• Височина: 210 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Количество: 4
• Бруто тегло: 4 31 кг
• Тегло с опаковката: 1 87 кг
• Нето тегло: 2 44 кг
• Дължина: 370 мм
• Ширина: 300 мм
• Височина: 230 мм
•

Кабел за компонентно видео
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Спецификации

Дата на издаване  
2007-11-28

Версия: 2.0

12 NC: 9082 100 06356
EAN: 87 10895 93458 9

© 2007 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
SWV5

Акценти

Съедини
24-карато
най-доброт
компонент

Съедини
Съедините
между ком

Екраниро
Този предп
електрома
качествот

Усукана 
Този прово
най-висока
минимално

Оплетка
Оплеткат
екраниров
смущения.

Диелект
Диелектр
висококаче
предотвра

Лесно за
Този захва
компонент

Plug and 
Plug and pl
компонент
540/10

 на про

тел с 24-
ви позлат
о качест
и.

тели 4-C
лите 4-Cu
понента и

вка от 1
азен слой 
гнитни см
о на сигна

OFC с ви
дник от б
та точнос
 съпротив

а от мед, 
ка, предпаз

рик FPE
икът от п
ствен изо
тява загуб

хващане
т без прип
ите лесно

Play
ay осигуряв
ите без в
каратово златно покритие
ени съединители осигуряват 
во на сигнала за вашите 

ut
t осигуряват сигурни връзки 
 кабела.

00% алуминий
алуминий предпазва от 
ущения и подобрява 
ла.

сока чистота
езкислородна мед осигурява 
т на предаване на сигнала при 
ление.

усилена с алуминиева 
ва от загуби в сигнала и 

енополиетилен (FPE) е 
лационен материал, който 
ите в сигнала.

лъзване прави свързването на 
 и с ергономично удобство.

а лесно инсталиране на 
ремепоглъщащи операции.
дукта

http://www.philips.com

