
apewnij sobie doskonałe wrażenia przy o
Z

dzięki pr

Stwórz elem

zapewnia po

elementami 

Lepsz
• Złąc
• Złąc

Ochro
• Ekra
• Zast
• Mied
• Izola

Łatwa
• Złąc
• Niew
• Tech
glądaniu

zewodowi Scart

entom zestawu optymalne warunki pracy. Ten wysokiej klasy przewód 

prawę jakości połączeń podczas przesyłania sygnałów audio-wideo między 

zestawu.

a jakość obrazu
za pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału
za z 4 nacięciami zapewniają niezawodność połączeń

na przed utratą sygnału
n z czystego aluminium
osowanie miedzi beztlenowej zapewnia doskonałe przesyłanie sygnału
ziany oplot ekranujący
cja wykonana z pianki polietylenowej

 instalacja
za oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt
nologia Plug and play ułatwia obsługę
 

Philips
przewód SCART

5 m
Połączenie kompozytowe audio-
wideo

SWV5545



 

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93459 6
• Waga brutto: 1,1 kg
• Ciężar opakowania: 0,21 kg
• Waga netto: 0,89 kg
• Długość: 330 mm
• Szerokość: 255 mm
• Wysokość: 120 mm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97062 4
• Ilość: 2
• Waga brutto: 3,2 kg
• Ciężar opakowania: 1,22 kg

• Waga netto: 1,98 kg
• Długość: 345 mm
• Szerokość: 255 mm
• Wysokość: 270 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97063 1
• Ilość: 4
• Waga brutto: 7,86 kg
• Ciężar opakowania: 3,9 kg
• Waga netto: 3,96 kg
• Długość: 530 mm
• Szerokość: 365 mm
• Wysokość: 290 mm
•

Przewód SCART
5 m Połączenie kompozytowe audio-wideo 
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