
 

Philips
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1,5 м
Компонентно видео / 
стереозвук

SWV6662
Радвайте се на върховно 

изживяване при гледане
Осигурете оптимална работа на устройствата си. Този най-добър в класа си кабел 
предлага най-добрата връзка за пренасяне на аудио- и видеосигнали между 
устройствата.

Гледайте картина с по-добро качество
• 24-каратови позлатени съединители оптимизират сигнала
• Съединители 4-Cut за сигурни връзки
• Разделен централен щифт за по-добро пренасяне на сигнала
• 99,97% безкислородна мед (OFC)

Предпазва от загуби в сигнала
• Екранировка от 100% алуминий
• Проводник от безкислородна мед за идеално пренасяне на сигнала
• Оплетка от мед, усилена с алуминиева екранировка

Лесно инсталиране
• Цветово кодирани съединители за бързо разпознаване
• Plug and play за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Усилен месингов корпус за по-дълга експлоатация
• Износоустойчиво покритие за изключителна гъвкавост
 



 Цветово кодирани съединители
Цветово кодираните съединители улесняват 
включването на кабелите към съответните 
входове и изходи

Съединители 4-Cut
Съединителите 4-Cut осигуряват сигурни връзки 
между компонента и кабела.

Разделен централен щифт
Разделеният централен щифт допринася за по-
добро пренасяне на сигнала и по-добра връзка 
към входовете на компонентите.

Твърд проводник от 99,97% OFC
Сърцевината на кабела от 99,97% безкислородна 
мед (OFC) осигурява оптимално качество на 
сигнала.

Екранировка от 100% алуминий
Този предпазен слой алуминий предпазва от 
електромагнитни смущения и подобрява 
качеството на сигнала.

Усукана OFC с висока чистота
Този проводник от безкислородна мед осигурява 
най-високата точност на предаване на сигнала 
при минимално съпротивление.

Оплетка
Оплетката от мед, усилена с алуминиева 
екранировка, предпазва от загуби в сигнала и 
смущения.

Усилен месингов корпус
Усиленият месингов корпус предпазва 
вътрешната връзка в кабела. Той осигурява 
дълготрайност и надеждност на връзката.

Износоустойчиво покритие
Износоустойчивите покрития от PVC са 
устойчиви на абразиви за изключителна гъвкавост 
и предпазване при условията на всекидневна 
употреба.

Plug and Play
Plug and play осигурява лесно инсталиране на 
компонентите без времепоглъщащи операции.
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Акценти
• Тегло с опаковката: 0,94 кг •
Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31460 6
• Количество: 2
• Бруто тегло: 1,54 кг
• Тегло с опаковката: 0,28 кг
• Нето тегло: 1,26 кг
• Дължина (см): 35 см
• Ширина (см): 24,5 см
• Височина (см): 27,5 см

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31461 3
• Количество: 4
• Бруто тегло: 4 кг

• Нето тегло: 3,06 кг
• Дължина (см): 50 см
• Ширина (см): 37 см
• Височина (см): 29 см

Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31459 0
• Количество: 1
• Бруто тегло: 0,62 кг
• Тегло на опаковката: 0,1 кг
• Нето тегло: 0,52 кг
• Височина: 12 см
• Дължина: 33 см
• Ширина: 25 см
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