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Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31463 7
• Cantitate: 2
• Greutate brută: 5.28 kg
• Greutate proprie: 0,28 kg
• Greutate netă: 5 kg
• Lungime (cm): 35 cm
• Lăţime (cm): 24,5 cm
• Înălţime (cm): 27,5 cm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31464 4
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 11,52 kg
• Greutate proprie: .94 kg

• Greutate netă: 10,58 kg
• Lungime (cm): 50 cm
• Lăţime (cm): 37 cm
• Înălţime (cm): 29 cm

Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31462 0
• Cantitate: 1
• Greutate brută: 2,5 kg
• Greutate ambalaje: 0,1 kg
• Greutate netă: 2,4 kg
• Înălţime: 12 cm
• Lungime: 33 cm
• Lăţime: 25 cm
•

Cablu video Component
10 m  

Specificaţii

Data apariţiei 2007-12-21

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 26832
EAN: 87 12581 31462 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SWV6

Caracte

Conector
Conectorii c
cablului în i

Conector
Conectorii p
bună calita

Ecranare
Acest strat 
interferenţe
calitatea se

Ecranare
Acest strat 
de radio-fre
semnalului.

Conector
Conectorii c
component

Conducto
Cablul cu m
oferă o cali

Pin centr
Pinul centra
semnalului 
component

Mâner uș
Acest mâne
component

Plug and 
Caracteristi
component

Înveliș de
Învelișul de 
a cablului. A
conexiunii.

Carcase s
Carcasele s
abraziune p
protecţie îm
315/10

ristici pr

i cu codu
u coduri de
ntrările și ie

 acoperit
lacaţi cu au

te a semnal

 din alum
protector d
lor electrom
mnalului.

 din plasă
protector d
cvenţă pen

i cu 4 ram
u 4 ramific
ă și cablu.

r solid O
iez din cup

tate optimă

al despica
l despicat p
și o conexiu
elor.

or
r anti-alune
elor și oferă

play
ca Plug and
elor fără ins

 alamă du
alamă dura
cesta asigu

uper plia
uper pliabil
entru a ofe
potriva uzu
ri de culori
 culori facilitează instalarea 
șirile corecte

 cu aur de 24 de carate
r de 24 carate asigură cea mai 

ului pentru toate componentele.

iniu 100%
in aluminiu împiedică producerea 
agnetice pentru a ameliora 

 de cupru
in cupru blochează interferenţele 
tru a ameliora calitatea 

ificaţii
aţii oferă conexiuni sigure între 

FC 99,97%
ru fără oxigen 99,97% (OFC) 
 a semnalului.

t
ermite un transfer mai bun al 
ne îmbunătăţită la intrările 

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.

 play oferă o instalare simplă a 
talări care necesită timp.

rabil
bil protejează conexiunea internă 
ră rezistenţa și fiabilitatea 

bile
e din PVC sunt rezistente la 
ri o flexibilitate excelentă și 
rii zilnice.
incipale 
produs

http://www.philips.com

