
auti täydellisestä katseluelämykses
N
tämän la

Hyödynnä la

laitteiden vä

Nauti
• 24 k
• Kesk

Nauti
• Puht
• Tihe
• Kier

Suoja
• 100-
• Hap
• Kup
• Vaah

Helpp
• Luis
• Plug
tä
adukkaan ääni-/videokaapelin avulla

itteidesi suorituskykyä. Tämä huippuluokan kaapeli takaa parhaan yhteyden 

listen ääni-/videosignaalien siirtämiseen.

 laadukkaammasta kuvasta
araatin kullatut liittimet optimoivat signaalin
eltä haaroitettu nasta parantaa signaalin siirtoa

 laadukkaammasta äänestä
aasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti
ä johdin takaa paremman signaalin siirron
retty johdin lisää kestävyyttä

a signaalihäviöiltä
prosenttinen alumiinisuojus
ettomasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin tehokkaasti
aripunospäällysteinen suojus
to-polyeteenieriste (FPE)

o asentaa
tamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä
 and play takaa vaivattoman käytön
 

Philipsin
Scart-kaapeli

3,0 m

SWV6325



 

Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93473 2
• Kokonaispaino: 0,9 kg
• Taara: 0,13 kg
• Nettopaino: 0,77 kg
• Pituus: 265 mm
• Leveys: 195 mm
• Korkeus: 100 mm

Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97042 6
• Määrä: 2
• Kokonaispaino: 1,94 kg
• Taara: 0,6 kg

• Nettopaino: 1,34 kg
• Pituus: 280 mm
• Leveys: 175 mm
• Korkeus: 210 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97043 3
• Määrä: 4
• Kokonaispaino: 4,55 kg
• Taara: 1,87 kg
• Nettopaino: 2,68 kg
• Pituus: 370 mm
• Leveys: 300 mm
• Korkeus: 230 mm
•

Scart-kaapeli
3,0 m  
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