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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
•

DVI кабел
1,5 м  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-01-13

Версия: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06365
EAN: 87 10895 93462 6

© 2009 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

Плетен п
Плетения
натоварва
осигурява 
прокарван

HDCP си
Високоскор
съдържани
възпроизве
филми и к
предотвра
възпроизве

Екраниро
Този предп
електрома
качествот

Усукана 
Този прово
най-висока
минимално

Оплетка
Оплеткат
екраниров
смущения.

Лесно за
Този захва
компонент

Plug and 
Plug and pl
компонент

Метален
Предпазни
вътрешна
дълготрай

Износоу
Износоуст
на абразив
предпазван
употреба.

Гумен за
Гуменият 
между каб
565/10

 на про

тел с 24-
ви позлат
о качест
и.

роводни
т проводн
нето и ни
по-голяма г
е.

стема за
остната 
е (HDCP) в
ждате за
онцерти. Т
ти пират
ждането 

вка от 1
азен слой 
гнитни см
о на сигна

OFC с ви
дник от б
та точнос
 съпротив

а от мед, 
ка, предпаз

хващане
т без прип
ите лесно

Play
ay осигуряв
ите без в

 корпус
ят метал
та връзка 
ност и над

стойчиво
ойчивите 
и за изклю
е при усло

хват
захват е с
ела и гнезд
каратово златно покритие
ени съединители осигуряват 
во на сигнала за вашите 

к
ик разпределя равномерно 
коя зона не се претоварва. Той 
ъвкавост за по-лесно 

 защита от копиране
защита на цифровото 
и позволява да 

щитено съдържание като 
о проверява сигналът, за да 
ството, позволявайки 
само на легални копия.

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 

лъзване прави свързването на 
 и с ергономично удобство.

а лесно инсталиране на 
ремепоглъщащи операции.

ен корпус предпазва 
в кабела. Той осигурява 
еждност на връзката.

 покритие
покрития от PVC са устойчиви 
чителна гъвкавост и 
вията на всекидневна 

игурна, но гъвкава връзка 
ото.
дукта

http://www.philips.com

