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Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93139 7
• Bruttovægt: 0,24 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• Nettovægt: 0,23 kg
• Længde: 273 mm
• Bredde: 197 mm
• Højde: 89 mm

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,75 kg
• Taravægt: 0,13 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94986 6
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 0,93 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• Nettovægt: 0,92 kg
• Længde: 323 mm
• Bredde: 300 mm
• Højde: 211 mm
•

Stereolydkabel
1,5 m  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-06-19

Version: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05992
EAN: 87 10895 93139 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SWA

Interess

99,97 % O
Kabelkerne
signalkvalite

24 karat 
24 karat fo
dine kompo

4-Cut con
4-Cut conne
komponent

Split cent
Split center
forbedret ti

100 % alu
Dette besky
elektromag
signalkvalite

Snoet OF
Denne iltfri
signaloverfø

Kobberbe
Dette besky
radiofrekve

Dielektri
Dielektrisk 
isoleringsma

Farvekod
Ledere af fo
at identifice

Plug and 
Plug and pla
tidsrøvende

Superbøj
Superbøjelig
giver en ene
hverdagens
6310/10

ante pro

FC kom
 af 99,97 %
t.

forgyldt s
rgyldte stik s
nenter.

nectors
ctors garan

 og dit kabe

er pin
 pin giver b
lslutning til 

miniums
ttende alum
netisk interf
ten.

C med h
e leder give
rsel med m

lagt afsk
ttende kob

nsinterferen

sk FPE
polyethylen
teriale, som

ede kable
rtinnet kob
re polaritet

Play
y giver nem
 installation

elige kapp
e PVC-kap
stående fle

 slitage.
pakt leder
 iltfri kobber (OFC) giver optimal 

tik
ikrer den bedste signalkvalitet for 

terer sikre tilslutninger meller din 
l.

edre signaloverførsel og en 
komponentens indgange.

afskærmning
iniumslag beskytter mod 

erens og forbedrer 

øj renhed
r den højeste nøjagtighed ved 
inimal modstand.

ærmning
berlag blokerer 
s og forbedrer signalkvaliteten.

skum er et fremragende 
 beskytter mod tab af signal.

r
ber og ubeklædt kobber gør det let 
en.

 installation af komponenter uden 
er.

er
per har en stor slidstyrke, hvilket 
ksibilitet og beskyttelse mod 
dukter

http://www.philips.com

