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Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99378 4
• Hoeveelheid: 2
• Brutogewicht: 2,64 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,25 kg
• Nettogewicht: 2,39 kg
• Lengte (cm): 35 cm
• Breedte (cm): 24,5 cm
• Hoogte (cm): 27,5 cm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99379 1
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 6,28 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,94 kg

• Nettogewicht: 5,34 kg
• Lengte (cm): 50 cm
• Breedte (cm): 37 cm
• Hoogte (cm): 29 cm

Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99377 7
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 1,18 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
• Nettogewicht: 1,08 kg
• Hoogte: 12 cm
• Lengte: 33 cm
• Breedte: 25 cm
•

Scart-kabel
5 m  

Specificaties

Publicatiedatum  
2008-12-11

Versie: 1.0.4

12 NC: 9082 100 09749
EAN: 87 10895 99377 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SWV6

Product

24-karaat
24-karaats
signaalkwa

Solide 99
99,97% zu
optimale sig

100% alum
Deze besch
elektromag
signaalkwal

Gevlocht
De bescher
radiofreque

Niet-gele
Niet-geleide
hoogwaard
tegengaat.

Ligt gem
Met deze a
eenvoudig, 

Plug & Pl
Dankzij Plu
en snel inst

Koperen 
Het kopere
de interne v
duurzaamh

Superbui
De superbu
uitstekende
gebruik.

Metaaldr
De volledig 
het gebruik
duurzaamh
694/10

kenmerk

s verguld
 vergulde aa
liteit van uw

,97% OFC
urstofvrije k
naalkwalite

inium b
ermende, a
netische sto
iteit.

en koper
mende kop
nties voor e

idende FP
nd polyethl

ig isolatiema

akkelijk in
ntisliphand
ergonomisc

ay
g & Play ku
alleren.

omhulsel
n omhulsel 
erbinding v
eid en betr

gzame aa
igzame PVC
 flexibiliteit 

ukontlast
metalen aa
 en de insta
eid.
e aansluiting
nsluitingen voor de beste 
 componenten.

 conductor
operen (OFC) kabelkern voor een 
it.

escherming
luminium laag beschermt tegen 
ringen voor een verbeterde 

en bescherming
erlaag blokkeert storingen in 
en verbeterde signaalkwaliteit.

E
eenschuim (FPE) is een 
teriaal dat signaalverlies 

 de hand
greep kunt u de componenten 
h en comfortabel aansluiten.

nt u de componenten eenvoudig 

 voor intensief gebruik
voor intensief gebruik beschermt 
an de kabel en zorgt voor 
ouwbaarheid van de verbinding.

nsluitingen
-aansluitingen zijn slijtvast voor 

en bescherming tijdens dagelijks 

ing
nsluiting voorkomt schade tijdens 
llatie en zorgt zo voor verlengde 
en

http://www.philips.com

