
 

 

Philips
kábel Scart

1,5 m

SED6162
Zaistite spoľahlivé prepojenie

s týmto káblom Scart
Spoľahnite sa na tento kábel, aby vám poskytol spoľahlivé videoprepojenie medzi 
komponentmi.

Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu obrazu
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt

Chráni pred stratou signálu
• Tienenie z čistej medi

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

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



 Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt 
medzi káblom a konektorom pre spoľahlivé 
prepojenie.

Tienenie z čistej medi
Tienenie z čistej medi chráni pred stratou signálu.

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

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

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Gumený uvoľňovač napnutia
Gumený uvoľňovač napnutia zaisťuje bezpečný, 
avšak spoľahlivý spojovací bod medzi káblom a 
koncovkou.
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Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 37777 9
• Počet kusov výrobkov v balení: 12
• Typ balenia: Displej
• Rozmery balenia (Š x V x H): 22,5 x 37,5 x 7,3 cm
• Čistá hmotnosť: 1 58 kg
• Hmotnosť brutto: 1,76 kg
• Hmotnosť obalu: 0,18 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 37776 2
• Počet užívateľských balení: 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 46 x 38,5 x 15 5 cm
• Čistá hmotnosť: 6 32 kg
• Hmotnosť brutto: 7,62 kg
• Hmotnosť obalu: 1.3 kg
•

Technické údaje
Kábel Scart
1,5 m  
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