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Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Bruttó tömeg: 0,74 kg
• Önsúly: 0,13 kg
• Nettó tömeg: 0,61 kg
• Hosszúság: 265 mm
• Szélesség: 195 mm
• Magasság: 100 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Mennyiség: 2
• Bruttó tömeg: 1,82 kg
• Önsúly: 0,6 kg

• Nettó tömeg: 1,22 kg
• Hosszúság: 280 mm
• Szélesség: 175 mm
• Magasság: 210 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 4,31 kg
• Önsúly: 1,87 kg
• Nettó tömeg: 2,44 kg
• Hosszúság: 370 mm
• Szélesség: 300 mm
• Magasság: 230 mm
•

S-video/sztereó audio kábel
1,5 m-es  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2008-12-11

Verzió: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06363
EAN: 87 10895 93461 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SWV5

Termék

24 karáto
A 24 karáto
minőségű je

Sodrott v
A sodrott ve
egyetlen sza
Ez nagyobb
kábelek elh

4 szegme
A 4 szegme
a berendez

100%-os a
Az alumíniu
elektromág
minőséget n

Nagy tisz
Az oxigénm
vezető max

Fonott ár
A rézfonatt
védelmet n
szemben.

Színkódo
Az eltérő sz
megfelelő k
illeszthetők

Plug & Pl
A Plug & Pl
könnyen, rö

Szuperha
A rendkívül 
rugalmassá
használat s
555/10

kijelölés

s arannya
s arannyal
látvitelt biz

ezető
zető egyen
kaszt sem 
 rugalmass
elyezését.

nsű csatl
nsű csatlako
és és a káb

lumínium
mból készü
neses interf
yújt.

taságú, o
entes rézbő
imális pont

nyékolás
al megerősí
yújt a jelves

s csatlako
ínek segítsé
imeneti és 

ay
ay technika
vid idő alat

jlékony b
hajlékony, k
gukkal véde
orán előford
l bevont csatlakozó
 bevont csatlakozók a legjobb 
tosítják.

letes terheléseloszlást biztosít, így 
veszélyeztet túl nagy igénybevétel. 
ágot nyújt, és megkönnyíti a 

akozók
zók garantálják a biztos illesztést 

el között.

 védőburkolat
lt védőréteg megakadályozza az 
erenciát, és ezáltal jobb jelátviteli 

xigénmentes rézkábel
l készült, minimális ellenállású 

osságú jelátvitelt biztosít.

tett alumínium védőburkolat 
ztéssel és az interferenciával 

zók
gével a kábelek könnyen a 

bemeneti csatlakozókba 

 segítségével a berendezések 
t csatlakoztathatók egymáshoz.

urkolat
opásálló PVC burkolatok kivételes 
lmet nyújtanak a mindennapos 
uló, erős igénybevételnek is.
ek

http://www.philips.com

