
 

 

Philips
Tienený kábel Quad

2,0 m
Biela
Konektor F

SWV7162H
Zažite vynikajúci obraz a zvuk

s týmto štvorito tieneným koaxiálnym káblom
Spoľahnite sa na tento kábel, ktorý zaistí vynikajúci obraz a zvuk s prídavným tienením pre 
lepší výkon.

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť

Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku
• Pozlátené konektory pre lepšiu vodivosť



 Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Pozlátené konektory
Pozlátené konektory poskytujú lepšiu vodivosť na 
zníženie prechodového odporu. Tiež zabraňujú v 
zníženiu kvality konektora spôsobenému oxidáciou.

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,1 x 24,1 x 3,95 cm
• Čistá hmotnosť: 0,141 kg
• Hmotnosť brutto: 0,186 kg
• Hmotnosť obalu: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 57416 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,9 x 20,6 x 29,8 cm
• Čistá hmotnosť: 1,692 kg
• Hmotnosť brutto: 3,321 kg

• Hmotnosť obalu: 1,629 kg
• EAN: 87 12581 57417 8
• Počet užívateľských balení: 12

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

19,4 x 11,4 x 27,3 cm
• Čistá hmotnosť: 0,564 kg
• Hmotnosť brutto: 0,98 kg
• Hmotnosť obalu: 0,416 kg
• EAN: 87 12581 57418 5
• Počet užívateľských balení: 4
•

Technické údaje
Tienený kábel Quad
2,0 m Biela, Konektor F
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