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Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93292 9
• Hmotnosť brutto: 1 36 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: 1 35 kg
• Dĺžka: 124 mm
• Šírka: 76 mm
• Výška: 102 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95381 8
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: 2,71 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg

• Netto hmotnosť: 2,7 kg
• Dĺžka: 261 mm
• Šírka: 132 mm
• Výška: 127 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95382 5
• Množstvo: 12
• Hmotnosť brutto: 16,21 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: 16,2 kg
• Dĺžka: 424 mm
• Šírka: 285 mm
• Výška: 274 mm
•

Kábel pre reproduktory
30 m S priemerom 1,3 mm a s prierez. 1,3 mm2 

Technické údaje

Dátum vydania  
2007-11-28

Verzia: 2.0

12 NC: 9082 100 06142
EAN: 87 10895 93292 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SWA

Najdôlež

Meď s vy
Tento mede
signálu pri 

Zhustený
Zhustená k
signálu.

Farebne 
Tienené me
jednoduchú

Plug & Pl
Plug & Play
vykonávania
technických

Flexibilný
Flexibilný PV
kábla. Tiež
inštaláciu.

Gumený 
Gumený uv
spoľahlivý s

Bezolovn
Bezolovnatá
životné pro
5590/10

itejšie p

sokou čist
ný vodič za

minimálnom

 vodič
onštrukcia 

označené
dené a čist
 identifikáci

ay
 vám posky
 zložitých 
 analýz pri 

 PVC plá
C plášť za

 poskytuje z

uvoľňova
oľňovač nap
pojovací bo

atá konšt
 konštrukc

stredie.
otou
isťuje vysokú presnosť prenosu 
 odpore.

z medi zaisťuje lepší prenos 

 káble
é medené vodiče zaisťujú 
u polarity.

tuje možnosť pracovať bez 
inštalačných procedúr alebo 
pridávaní nového komponentu.

šť
isťuje ochranu citlivého jadra 
výšenú odolnosť a jednoduchú 

č napnutia
nutia zaisťuje bezpečný, avšak 

d medzi káblom a koncovkou.

rukcia
ia z materiálov šetrných na 
rodukty

http://www.philips.com

