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Emballagedata
• Mængde: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93143 4
• Bruttovægt: 0,24 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• Nettovægt: 0,23 kg
• Længde: 222 mm
• Bredde: 159 mm
• Højde: 64 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94988 0
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 0,93 kg
• Taravægt: 0,01 kg
• Nettovægt: 0,92 kg
• Længde: 234 mm
• Bredde: 211 mm
• Højde: 175 mm
•

Fiberoptisk kabel
1,5 m  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-06-19

Version: 2.1.6

12 NC: 9082 100 06002
EAN: 87 10895 93143 4

© 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

Digital sig
Kabel af hø
digital tekn

100 % alu
Dette besky
elektromag
signalkvalite

Snoet OF
Denne iltfri
signaloverfø

Kobberbe
Dette besky
radiofrekve

Dielektri
Dielektrisk 
isoleringsma

Farvekod
Farvekoded
rigtige ind- 

Plug and 
Plug and pla
tidsrøvende

Robust m
Den robuste
Det sikrer d

Superbøj
Superbøjelig
giver en ene
hverdagens

Aflastnin
Stik helt af 
forebygge b
6360/10

ante pro

naloverf
j kvalitet giv
ologi.

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 stik
e stik gør d
og udgange

Play
y giver nem
 installation

essingka
 messingka
in tilslutnin

elige kapp
e PVC-kap
stående fle

 slitage.

gssystem
metal gara
eskadigelse
ørsel
er god signaloverførsel ved brug af 

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.

et let at installere dit kabel i de 

 installation af komponenter uden 
er.

ppe
ppe beskytter kablets interne stik. 
gs holdbarhed og pålidelighed.

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

 af metal
nterer øget holdbarhed ved at 
 under brug og installation.
dukter

http://www.philips.com

