
 

Philips
komponentvideokabel

5 m

SWV6314
For en flott seeropplevelse

med denne førsteklasses videokabelen
Få apparatene til å yte maksimalt med denne høykvalitetskabelen som er den beste 
tilkoblingen til å overføre videosignaler mellom apparatene.

Få bedre bildekvalitet
• 24-karat, gullbelagte kontatker optimaliserer signalet
• Ledere med 4 hakk for sikre tilkoblinger
• Delt senterpinne for bedre signaloverføring
• 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper)

Beskytter mot signaltap
• 100 % aluminiumskjerming
• Kobberflettet skjerming

Enkel installering
• Fargekodede kontakter for umiddelbar gjenkjenning
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk
• Plug and play for enkel bruk

Få utvidet holdbarhet
• Ekstra kraftig messinglag for ekstra holdbarhet
• Utrolig bøyelige kapper for uovertruffen fleksibilitet
 



 24 karat gullbelagt kontakt
24-karat, gullbelagte kontakter sikrer den beste 
signalkvaliteten for komponentene.

Ledere med 4 hakk
Ledere med 4 hakk gir sikre tilkoblinger mellom 
utstyret og kabelen.

Delt senterpinne
Den delte senterpinnen gir deg bedre 
signaloverføring og en forbedret tilkobling til 
komponentenes innganger.

99,97 % OFC solid leder
99,97 % OFC-kabelkjerne (Oxygen-Free Copper) gir 
optimal signalkvalitet.

100 % aluminiumskjerming
Denne beskyttende aluminiumsskjermen beskytter 
mot elektromagnetisk forstyrrelse for forbedret 
signalkvalitet.

Kobberflettet skjerming
Denne beskyttende kobberskjermen blokkerer 
radiofrekvensforstyrrelse for forbedret 
signalkvalitet.

Fargekodede kontakter
Fargekodede kontakter gjør det enkelt å installere 
kablene i riktige inn- og utganger

Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og 
ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Plug and play
Plug and play gir enkel og rask installering av utstyr.

Ekstra kraftig messinglag
Det ekstra kraftige messinglaget beskytter den indre 
kabletilkoblingen. Dette gir holdbarhet og 
pålitelighet til tilkoblingen.

Utrolig bøyelige kapper
Utrolig bøyelige PVC-kapper er slitasjesikre for 
uovertruffen fleksibilitet og beskyttelse mot daglig 
slitasje og bruk.
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Høydepunkter
• Taravekt: 0,34 kg •
Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99405 7
• Bruttovekt: 1,42 kg
• Taravekt: ,1 kg
• Nettovekt: 1,32 kg
• Lengde: 342 mm
• Bredde: 255 mm
• Høyde: 120 mm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99406 4
• Antall: 2
• Bruttovekt: 3,18 kg

• Nettovekt: 2,84 kg
• Lengde: 360 mm
• Bredde: 242 mm
• Høyde: 268 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99407 1
• Antall: 4
• Bruttovekt: 7,28 kg
• Taravekt: 0,92 kg
• Nettovekt: 6,36 kg
• Lengde: 505 mm
• Bredde: 376 mm
• Høyde: 300 mm
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