
e ultieme kijkervaring
D
met dez

Haal het bes

voor het ove

Genie
• 24-k

Genie
• 99,9

Besch
• 100%
• Gev

Eenvo
• Eenv
• Ergo
• Plug

Genie
• Kop
• Supe
e eersteklas A/V-kabel

te uit uw componenten. Deze eersteklas kabel biedt de beste verbinding 

rbrengen van video- en audiosignalen tussen componenten.

t van betere beeldkwaliteit
araats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal

t van betere geluidskwaliteit
7% zuurstofvrij koper (OFC)

ermt tegen signaalverlies
 aluminium bescherming

lochten koperen bescherming

udige installatie
oudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
 & Play voor gebruiksgemak

t van verlengde duurzaamheid
eren omhulsel voor intensief gebruik en verlengde duurzaamheid
rbuigzame aansluitingen voor uitstekende flexibiliteit
 

Philips
S-Video-/stereo-
audiokabel

10 m

SWV6515



 

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99412 5
• Hoeveelheid: 2
• Brutogewicht: 4,660 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
• Nettogewicht: 4,36 kg
• Lengte (cm): 35 cm
• Breedte (cm): 24,5 cm
• Hoogte (cm): 27,5 cm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99413 2
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 10,26 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,94 kg

• Nettogewicht: 9,32 kg
• Lengte (cm): 50 cm
• Breedte (cm): 37 cm
• Hoogte (cm): 29 cm

Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99411 8
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 2,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
• Nettogewicht: 2,1 kg
• Hoogte: 12 cm
• Lengte: 33 cm
• Breedte: 25 cm
•

S-Video-/stereo-audiokabel
10 m  
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