
rvaar een superieure kijkerv
E
met dez

Breng uw co

verbeterde v

componente

Genie
• 24-k

Genie
• 4-cu
• Uit d

Besch
• 100%
• Zuu
• Gev
• Niet

Eenvo
• Ergo
• Plug
aring
e SCART-kabel

mponenten tot superieure prestaties. Deze hoogwaardige kabel biedt een 

erbinding voor het overzetten van audio-/videosignalen tussen 

n.

t van betere beeldkwaliteit
araats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal

t van betere geluidskwaliteit
t aansluitingen voor veilige verbindingen
raden bestaande conductor voor verlengde duurzaamheid

ermt tegen signaalverlies
 aluminium bescherming

rstofvrije koperen conductor voor perfecte signaaloverdracht
lochten, versterkte aluminium bescherming
-geleidend polyethleenschuim

udige installatie
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
 & Play voor gebruiksgemak
 

Philips
Component Video-kabel

5,0 m
Stereo-audio

SWV5540



 

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Bruto gewicht: 0.74 kg
• Gewicht van de verpakking: 0.13 kg
• Nettogewicht: 0.61 kg
• Lengte: 265 mm
• Breedte: 195 mm
• Hoogte: 100 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Hoeveelheid: 2
• Bruto gewicht: 1.82 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,6 kg

• Nettogewicht: 1.22 kg
• Lengte: 280 mm
• Breedte: 175 mm
• Hoogte: 210 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Hoeveelheid: 4
• Bruto gewicht: 4.31 kg
• Gewicht van de verpakking: 1.87 kg
• Nettogewicht: 2.44 kg
• Lengte: 370 mm
• Breedte: 300 mm
• Hoogte: 230 mm
•

Component Video-kabel
5,0 m Stereo-audio 
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