
auti täydellisestä katseluelämykses
N
tällä laad

Hyödynnä la

laitteiden vä

Nauti
• 24 k
• 4-ka
• Kesk
• 99,9

Suoja
• 100-
• Hap
• Kup
• Vaah

Helpp
• Liitt
• Luis
• Plug
tä
ukkaalla AV-kaapelilla

itteidesi suorituskykyä. Tämä huippuluokan kaapeli takaa parhaan yhteyden 

listen ääni-/videosignaalien siirtämiseen.

 laadukkaammasta kuvasta
araatin kullatut liittimet optimoivat signaalin
navaiset liittimet varmistavat luotettavan yhteyden
eltä haaroitettu nasta parantaa signaalin siirtoa

7-prosenttinen hapeton kupari (OFC)

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

o asentaa
imien värikoodit helpottavat tunnistamista
tamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä
 and play takaa vaivattoman käytön
 

Philipsin
Scart-kaapeli

5 m
komposiitti-AV-liitäntä

SWV6345



 

Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93477 0
• Kokonaispaino: 1,23 kg
• Taara: 0,21 kg
• Nettopaino: 1 02 kg
• Pituus: 330 mm
• Leveys: 255 mm
• Korkeus: 120 mm

Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97050 1
• Määrä: 2
• Kokonaispaino: 3,26 kg
• Taara: 1,22 kg

• Nettopaino: 2,04 kg
• Pituus: 345 mm
• Leveys: 255 mm
• Korkeus: 270 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97051 8
• Määrä: 4
• Kokonaispaino: 7,98 kg
• Taara: 3,9 kg
• Nettopaino: 4,08 kg
• Pituus: 530 mm
• Leveys: 365 mm
• Korkeus: 290 mm
•

Scart-kaapeli
5 m komposiitti-AV-liitäntä 
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