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1,5 m
Kompon. video/Stereofónny 
audiokábel

SWV6662
Vychutnajte si maximálny 

zážitok z pozerania
Dosiahnite optimálny výkon vašich komponentov. Tento špičkový kábel ponúka najlepšie 
prepojenie pre prenos audio/video signálov medzi komponentmi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu obrazu
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál
• 4-zárezové konektory pre bezpečné pripojenia
• Rozdelený stredový kolík pre lepší prenos signálu
• 99,97% bezkyslíková meď (OFC)

Chráni pred stratou signálu
• 100% hliníkové tienenie
• Bezkyslíkový medený vodič pre ideálny prenos signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Jednoduchá inštalácia
• Farebne označené konektory pre okamžité rozpoznanie
• Plug and play pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Veľmi odolný mosadzný plášť pre rozšírenú odolnosť
• Vynikajúco elastické plášte pre vynikajúcu flexibilitu
 



 Farebne označené konektory
Farebne označené konektory zjednodušujú inštaláciu 
vášho kábla do správnych vstupov a výstupov

4-zárezové konektory
4-zárezové konektory zaisťujú bezpečné pripojenia k 
vášmu komponentu a káblu.

Rozdelený stredový kolík
Rozdelený stredový kolík umožňuje lepší prenos 
signálu a zlepšené spojenie s komponentnými 
vstupmi.

99,97% pevný OFC vodič
99,97% bezkyslíkové medené (OFC) jadro kábla 
zaisťuje optimálnu kvalitu signálu.

100% hliníkové tienenie
Táto ochranná vrstva hliníka chráni pred 
elektromagnetickým rušením pre zdokonalenú 
kvalitu signálu.

Točitý vysokočistý OFC
Tento bezkyslíkový medený vodič zaisťuje najvyššiu 
presnosť v prenose signálu s minimálnym odporom.

Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Veľmi odolný mosadzný plášť
Veľmi odolný mosadzný plášť chráni vnútorné 
prepojenie kábla. Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť 
vášho prepojenia.

Vynikajúco elastické plášte
Vynikajúco elastické PVC plášte sú odolné voči 
odieraniu pre vynikajúcu flexibilitu a ochranu pred 
každodenným opotrebovaním a roztrhnutím.

Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: ,94 kg •
Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31460 6
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 1,54 kg
• Hmotnosť obalu: ,28 kg
• Netto hmotnosť: 1,26 kg
• Dĺžka (cm): 35 cm
• Šírka (cm): 24 5 cm
• Výška (cm): 27 5 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31461 3
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 4 kg

• Netto hmotnosť: 3,06 kg
• Dĺžka (cm): 50 cm
• Šírka (cm): 37 cm
• Výška (cm): 29 cm

Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31459 0
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: ,62 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
• Čistá hmotnosť: ,52 kg
• Výška: 12 cm
• Dĺžka: 33 cm
• Šírka: 25 cm
Technické údaje
Kábel Scart
1,5 m Kompon. video/Stereofónny audiokábel 
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