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SWV6314
Legyen része magával ragadó videoélményben
ezzel a kiváló minőségű videokábellel
Biztosítja az összetevők optimális teljesítményét. Ez az első osztályú kábel a legjobb 
összeköttetést teszi lehetővé a képjelek továbbításához az összetevők között.

Jobb képminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• 4-szegmensű csatlakozók a biztosan illeszkedő csatlakozáshoz
• A középen osztott érintkező jobb jelátvitelt biztosít
• 99,97%-os oxigénmentes réz (OFC)

Jelveszteség elleni védelem
• 100%-os alumínium védőburkolat
• Fonott réz védőburkolat

Könnyű beállítás
• Könnyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért

Nagyobb tartósság
• Tartós kivitel a nagy ellenállóképességű, sárgaréz hüvely jóvoltából
• Kivételes rugalmasság a szuperhajlékony burkolatnak köszönhetően
 



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

4 szegmensű csatlakozók
A 4 szegmensű csatlakozók garantálják a biztos 
illesztést a berendezés és a kábel között.

Középen osztott érintkező
A középen osztott érintkező a jobb minőségű 
jelátvitel mellett megkönnyíti a berendezésekhez 
való csatlakoztatást is.

99,97%-os, tömör OFC vezető
A 99,97%-os, oxigénmentes réz (OFC) kábelér 
optimális jelminőséget garantál.

100%-os alumínium védőburkolat
Az alumíniumból készült védőréteg megakadályozza 
az elektromágneses interferenciát, és ezáltal jobb 
jelátviteli minőséget nyújt.

Fonott réz védőburkolat
A rézből készült védőréteg megakadályozza a 
rádiófrekvenciás interferenciát, és ezáltal jobb 
jelátviteli minőséget nyújt.

Színkódos csatlakozók
Az eltérő színek segítségével a kábelek könnyen a 
megfelelő kimeneti és bemeneti csatlakozókba 
illeszthetők

Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.

Nagy ellenállóképességű rézhüvely
A kábelbelsőt nagy ellenállóképességű, sárgaréz 
hüvely óvja, amely tartós, megbízható csatlakozást 
biztosít.

Szuperhajlékony burkolat
A rendkívül hajlékony, kopásálló PVC burkolatok 
kivételes rugalmasságukkal védelmet nyújtanak a 
mindennapos használat során előforduló, erős 
igénybevételnek is.
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Fénypontok
• Önsúly: 0,34 kg •
Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99405 7
• Bruttó tömeg: 1,42 kg
• Önsúly: 0,1 kg
• Nettó tömeg: 1,32 kg
• Hosszúság: 342 mm
• Szélesség: 255 mm
• Magasság: 120 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99406 4
• Mennyiség: 2
• Bruttó tömeg: 3,18 kg

• Nettó tömeg: 2,84 kg
• Hosszúság: 360 mm
• Szélesség: 242 mm
• Magasság: 268 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99407 1
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 7,28 kg
• Önsúly: 0,92 kg
• Nettó tömeg: 6,36 kg
• Hosszúság: 505 mm
• Szélesség: 376 mm
• Magasság: 300 mm
Műszaki adatok
Komponens videokábel
5 m  
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