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Údaje na obalu
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0,36 kg
• Hmotnost obalu: 0,01 kg
• Čistá hmotnost: 0,35 kg
• Délka: 285 mm
• Šířka: 200 mm
• Výška: 90 mm

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,90 kg
• Hmotnost obalu: 0,2 kg

• Čistá hmotnost: 0,7 kg
• Délka (cm): 31,5 cm
• Šířka (cm): 15 cm
• Výška (cm): 21 cm

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,5 kg
• Hmotnost obalu: 0,68 kg
• Čistá hmotnost: 1,82 kg
• Délka (cm): 33. cm
• Šířka (cm): 32,5 cm
• Výška (cm): 23,5 cm
•

Koaxiální digitální kabel
3,0m  

Specifikace

Datum vydání 2008-03-21

Verze: 1.0.5

12 NC: 9082 100 09725
EAN: 87 10895 99353 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SWA

Zvýrazn

Přenos d
Vysoce kval
signálu digi

Rozdělen
Rozdělený s
vylepšuje pr

100% hlin
Hliníková o
interference

Mědí ople
Měděná oc
interference

Izolace F
Izolace z p
izolačním m

Barevné 
Barevné zn
do správnéh

Snadné u
Protiskluzov
komponent

Systém P
Systém Plug
komponent

Odolná m
Odolná mo
Zajišťuje od

Vysoce o
Vysoce ohe
výjimečně f

Kovová o
Celokovový 
předchází p
6723/10

ění výro

igitálního
itní digitální
tální techno

ý středov
tředový kol
opojování v

íkové stín
chranná vrs
, což zlepš

tené stín
hranná vrst
, což zlepš

PE
ěnového po
ateriálem, 

značení k
ačení konek
o vstupu a

chopení
á ergonom
ů snadným 

lug and P
 and Play n
ů bez dlouh

osazná k
sazná krytk
olnost a sp

hebné plá
bné pláště z
lexibilní a ch

chrana p
konektor z
oškození b
 signálu
 kabel představuje skvělý přenos 
logií.

ý kolík
ík umožňuje lepší přenos signálu a 
stupů komponentů.

ění
tva stíní elektromagnetické 
uje kvalitu signálu.

ění
va stíní vysokofrekvenční 
uje kvalitu signálu.

lyetylenu (FPE) je vynikajícím 
který chrání před ztrátami signálu.

onektorů
torů usnadňuje zapojení kabelu 
 výstupu

ická rukojeť dělá propojování 
a ergonomicky pohodlným.

lay
abízí snadné zprovoznění 
otrvající instalace.

rytka
a chrání vnitřní připojení kabelu. 
olehlivost propojení.

ště
 PVC jsou oděruvzdorné, 
rání při každodenním namáhání.

roti namáhání
ajišťuje zvýšenou odolnost tím, že 
ěhem instalace i při používání.
bku

http://www.philips.com

