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 τον προσαρµογέα scart σε stereo

 βασίζεστε σε αυτόν τον προσαρµογέα για να έχετε αξιόπιστη σύνδεση 

ς µεταξύ των διαφόρων συσκευών.

η εγκατάσταση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
µατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές για άµεση αναγνώριση

ύστε υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου
ικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
σκευή µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας
 

Philips
Προσαρµογέας Scart

SWV2082W



 

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 11,5 x 3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,028 κ.
• Μικτό βάρος: 0,042 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,014 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32 x 18,7 x 22,9 εκ.

• Καθαρό βάρος: 1,008 κ.
• Μικτό βάρος: 2,056 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,048 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

17,5 x 10,5 x 10,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,168 κ.
• Μικτό βάρος: 0,302 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,134 κ.
•
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