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Embalagem Interior
• Peso bruto: 0,202 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

13,5 x 5,7 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,096 kg
• Tara: 0,106 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,348 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

18,5 x 14,9 x 22,5 cm
• Peso líquido: 0,576 kg
• Tara: 0,772 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,03 kg
• Peso líquido: 0,016 kg
• Tara: 0,014 kg
•

Conectores F
De aperto  

Especificações

Data de publicação  
2008-09-30

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 39557
EAN: 87 12581 42072 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWV2

Produto

Fáceis de
Esta pega a
component

Protecçã
A protecção
Garante a d

Conector
Os conecto
contacto pe
proporciona

Construç
A construçã
de gama pa
108W

s em de

 segurar
ntideslizan

es fácil e er

o em met
 em metal 
urabilidade

es banha
res banhado
rfeito entre
r uma ligaç

ão de qua
o de qualid
ra criar pro
te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

al
protege a ligação interna do cabo. 
 e fiabilidade da sua ligação.

dos a níquel
s a níquel estabelecem um 
 o cabo e o conector, para 
ão fiável.

lidade
ade utiliza apenas materiais topo 
dutos de durabilidade alargada.
/10

staque

http://www.philips.com

