
 

 

Philips
Kabelová spojka Scart

(F) – (F)

SWV2050W
Zajistěte spolehlivé spojení

touto kabelovou spojkou Scart
Tento konektor vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio/video signálů mezi 
komponenty.

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si kvalitní obraz
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu
• Vyrobeno s kvalitní konstrukcí

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí



 Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Poniklované konektory
Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt 
mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno 
spolehlivé spojení.

Kvalitní konstrukce
Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů 
s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší 
jakosti.

Bezolovnatá konstrukce
Bezolovnatá konstrukce z materiálů šetrných 
k životnímu prostředí.
SWV2050W/10

Přednosti
• Hmotnost obalu: 0,20 kg • Hmotnost obalu: 0,02 kg
•

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99519 1
• Hrubá hmotnost: 0,103 kg
• Čistá hmotnost: 0,091 kg
• Hmotnost obalu: 0,012 kg

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99930 4
• Množství: 6
• Délka: 175 mm
• Šířka: 105 mm
• Výška: 100 mm
• Hrubá hmotnost: 0,68 kg
• Čistá hmotnost: 0,48 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99931 1
• Množství: 36
• Délka: 330 mm
• Šířka: 230 mm
• Výška: 190 mm
• Hrubá hmotnost: 4,32 kg
• Čistá hmotnost: 2,88 kg
• Hmotnost obalu: 1,44 kg

Rozměry
• Délka výrobku: 11,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 95 x 30 mm
• Hrubá hmotnost: 0,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,08 kg
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