
kab en pålidelig forbindelse
S
med det

Brug dette k

Få go
• Sign

Nem 
• Farv
• Skrid

Få øg
• Støb
• Flek
• Aflas
te komponent-videokabel

abel for at få en pålidelig HD-videoforbindelse mellem komponenter.

d billedkvalitet
alforringelse minimeres med forgyldte stik

installation
ekodede stik giver lynhurtig genkendelse
sikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

et holdbarhed
te stik, som giver sikre tilslutninger
sibel PVC-kappe
tningssystem af gummi
 

Philips
Komponent-videokabel

1,5 m

SWV7126W



 

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,62 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,5 x 15,5 x 10,2 cm
• Nettovægt: 0,48 kg
• Taravægt: 0,14 kg

Yderemballage
• Bruttovægt: 4,8 kg

• Ydre indpakning (L x B x H): 63 x 28 x 29,5 cm
• Nettovægt: 2,88 kg
• Taravægt: 1,92 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Bruttovægt: 0,14 kg
• Nettovægt: 0,12 kg
• Taravægt: 0,02 kg
•

Komponent-videokabel
1,5 m  
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