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Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93315 5
• Množství: 3
• Hrubá hmotnost: 2 40 kg
• Hmotnost obalu: 0,27 kg
• Čistá hmotnost: 0,59 kg
• Délka: 180 mm
• Šířka: 161 mm
• Výška: 255 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93316 2
• Množství: 18

• Hrubá hmotnost: 15,5 kg
• Hmotnost obalu: 1.1 kg
• Čistá hmotnost: 14,40 kg
• Délka: 515 mm
• Šířka: 390 mm
• Výška: 290 mm

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 071 kg
• Hmotnost obalu: 0,08 kg
• Čistá hmotnost: 0,63 kg
• Délka výrobku: 19,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 152,1 x 55 mm
•

Manuální přepínač Scart
Třícestný A/V konektory pro kompozitní video 

Specifikace

Datum vydání 2009-01-21

Verze: 4.0.6

12 NC: 9082 100 06151
EAN: 87 10895 93314 8

© 2009 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
SWV2

Zvýrazn

Poniklova
Poniklované
kabelem a 
spojení.

Kvalitní k
Kvalitní kon
s prodlouže
jakosti.

Ovládání
Výběr zdroj
052/10

ění výro

né konek
 konektory 
konektorem

onstrukc
strukce pou
nou životno

 pomocí t
e A, B nebo
tory
vytvářejí dokonalý kontakt mezi 
, aby bylo zajištěno spolehlivé 

e
žívá k výrobě produktů 
stí pouze materiály nejvyšší 

lačítka
 C stisknutím jediného tlačítka
bku

http://www.philips.com

