
erzeker u van een betrouwbare aansluitin
V

met dez

Deze aanslu

componente

Fanta
• Vern
• Gep

Eenvo
• Ergo

Genie
• Besc
g

e 6,8 mm F-aansluitingen

itingen zorgen voor de overdracht van audio-/videosignalen tussen uw 

n. Aantal per verpakking: 8.

stisch beeld en geluid
ikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen
roduceerd met kwalitatieve constructie

udige installatie
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

t van verlengde duurzaamheid
hermend metalen omhulsel voor verlengde duurzaamheid
 

Philips
F-aansluitingen

Twist-On

SWV2107W



 

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,282 kg
• Binnendoos (L x B x H): 13,5 x 6 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,18 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,102 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,838 kg
• Omdoos (L x B x H): 19,1 x 14,6 x 22,9 cm

• Nettogewicht: 1,08 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,758 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Brutogewicht: 0,042 kg
• Nettogewicht: 0,03 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,012 kg
•
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