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Cutie interioară
• Greutate brută: 0,302 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 14 x 12,1 x 10.2 cm
• Greutate netă: .188 kg
• Greutate proprie: 0,114 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,1 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38 x 16 x 24 cm

• Greutate netă: 1,128 kg
• Greutate proprie: .972 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 11,5 x 3,6 cm
• Greutate brută: 0,064 kg
• Greutate netă: .047 kg
• Greutate proprie: .017 kg
•

Adaptor
Scart A/V  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-03

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 39435
EAN: 87 12581 41793 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SWV7

Caracte

Conector
Conectori d
semnalului.

Ecranare
Ecranarea 
pierderii sem

Conector
Conectorii c
cablului în i

Mâner uș
Acest mâne
component
562W

ristici pr

i placaţi 
e înaltă cali

 din cupru
din cupru n

nalului.

i cu codu
u coduri de
ntrările și ie

or
r anti-alune
elor și oferă
cu aur
tate, care minimizează pierderea 

 neizolat
eizolat protejează împotriva 

ri de culori
 culori facilitează instalarea 
șirile corecte

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.
/10

incipale 
produs

http://www.philips.com

