
сигурете надеждна връзк
О
с тези к

Доверете с

между устр

Гледа
• Ник

Слуш
• Про

Лесно
• Цве
• Ерго
• При
• Вклю

Възпо
• Фор
• Гъвк
• Гуме
а
оаксиални кабели тип Pal

е на тези кабели за гарантиране на надеждна аудио и видео връзка 

ойствата.

йте картина с добро качество
елирани съединители за надеждна връзка

айте звук с добро качество
водник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала

 инсталиране
тово кодирани съединители за бързо разпознаване
номичен захват без приплъзване за лесно използване
ложен е адаптер за електрозахранване
чени кабели и адаптери

лзвайте се от по-дългия период на експлоатация
мовани съединители за сигурни връзки
ава PVC изолация
н захват
 

Philips
Комплект за домашно 
кино

SWV2068



 

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95049 7
• Количество: 4
• Бруто тегло: 2,20 кг
• Тегло с опаковката: 0,20 кг
• Нето тегло: 2 кг
• Дължина: 216 мм
• Ширина: 201 мм
• Височина: 281 мм

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95050 3
• Количество: 24

• Бруто тегло: 13,70 кг
• Тегло с опаковката: 0,50 кг
• Нето тегло: 13,20 кг
• Дължина: 0,616 мм
• Ширина: 445 мм
• Височина: 294 мм

Размери
• Бруто тегло: 0,50 кг
• Тегло с опаковката: 0,08 кг
• Нето тегло: 0,42 кг
• Дължина на изделието: 27,3 см
• Габарити на продукта (Ш x В): 197 x 51 мм
•

Комплект за домашно кино
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