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Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99399 9
• Waga brutto: 0,32 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
• Waga netto: 0,31 kg
• Długość: 285 mm
• Szerokość: 200 mm
• Wysokość: 90 mm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99400 2
• Ilość: 2
• Waga brutto: 0,82 kg
• Ciężar opakowania: 0,16 kg

• Waga netto: 0,66 kg
• Długość: 315 mm
• Szerokość: 150 mm
• Wysokość: 210 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99401 9
• Ilość: 4
• Waga brutto: 2,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,660 kg
• Waga netto: 1,64 kg
• Długość (cm): 33 cm
• Szerokość (cm): 32,5 cm
• Wysokość (cm): 23,5 cm
•

Przewód S-Video–Scart
1,5 m  

Dane techniczne

Data wydania 2008-10-06

Wersja: 1.0.3

12 NC: 9082 100 09765
EAN: 87 10895 99399 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SWV6

Zalety p

Złącze po
Złącza poz
najlepszą ja
zestawu.

Żyła prze
Żyła przew
zapewnia o

Ekran z c
Taki ekran 
elektromag

Wysokog
Taka żyła p
beztlenowe
sygnału prz

Miedzian
Taki miedz
częstotliwoś

Złącza oz
Złącza ozn
przewodu d

Wygodny
Ten niewyś
zwiększa w

Plug and 
Technologia
zestawu, be

Wytrzym
Wytrzymał
połączenie 
połączenia.

Supergię
Supergiętki
zapewniają
zużyciem.

Metalowy
Całkowicie 
zapobiegają
instalacji.
622/10

roduktu

złacane 2
łacane 24-k
kość sygna

wodząca
odząca z m
ptymalną ja

zystego a
aluminiowy
netyczne, p

atunkow
rzewodząc
j zapewnia 
y minimaln

y oplot ek
iany oplot e
ci radiowyc

naczone 
aczone kolo
o odpowied

 chwyt
lizgujący się
ygodę łącze

play
 Plug and p
z potrzeby

ała osłon
a osłona mo
przewodu. Z

tkie koszu
e koszulki z
c doskonałą

 redukto
metalowe z
c uszkodze
4-karatowym złotem
aratowym złotem zapewniają 
łu dla poszczególnych elementów 

 z OFC 99,97%
iedzi beztlenowej (OFC) 99,97% 
kość sygnału.

luminium
 blokuje zakłócenia 
oprawiając jakość sygnału.

a miedź beztlenowa
a z wysokogatunkowej miedzi 
najwyższą dokładność przesyłania 
ej rezystancji.

ranujący
kranujący blokuje zakłócenia 
h, poprawiając jakość sygnału.

kolorami
rami ułatwiają podłączenie 
niego wejścia i wyjścia

, ergonomiczny uchwyt ułatwia i 
nia ze sobą elementów zestawu.

lay ułatwia instalację elementów 
 czasochłonnego instalowania.

a mosiężna
siężna chroni wewnętrzne 
apewnia trwałość i niezawodność 

lki
 PVC są odporne na ścieranie, 
 elastyczność i ochronę przed 

r naprężeń
łącze zapewnia większą trwałość, 
niom podczas użytkowania i 

http://www.philips.com

