Philips
Οµοαξονικό καλώδιο PAL

1,5 µ.
85 dB Λευκή

SWV2112W

∆ιασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
µε αυτό το οµοαξονικό καλώδιο τύπου PAL
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου/εικόνας µεταξύ των
συσκευών.
Απολαύστε καλή ποιότητα εικόνας
• Επινικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου
• Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη µετάδοση σήµατος
Προστατεύει κατά της απώλειας σήµατος
• Θωράκιση γυµνού χαλκού
Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
Εξασφαλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευµατολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης
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Οµοαξονικό καλώδιο PAL
1,5 µ. 85 dB Λευκή

Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

∆ιαστάσεις συσκευασίας

• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
9,5 x 23,5 x 2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,05 κ.
• Μικτό βάρος: 0,074 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,024 κ.

Εξωτερική συσκευασία

• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
34,1 x 27,5 x 32,8 εκ.

• Καθαρό βάρος: 1,8 κ.
• Μικτό βάρος: 3,7 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,9 κ.

Εσωτερική συσκευασία

• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
24,5 x 10,5 x 14,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,3 κ.
• Μικτό βάρος: 0,518 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,218 κ.
•

Χυτός ρευµατολήπτης
Οι χυτοί ρευµατολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές
συνδέσεις µεταξύ των συσκευών και προσφέρουν
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC
Η εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC παρέχει
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.
Ελαστικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης
Το ελαστικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης παρέχει
ασφαλή και εύκαµπτη συνένωση καλωδίου και βύσµατος.
Θωράκιση γυµνού χαλκού
Η θωράκιση γυµνού χαλκού προστατεύει από απώλειες
σήµατος.
Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των
συσκευών εύκολη και εργονοµικά άνετη.
Επινικελωµένες υποδοχές
Οι επινικελωµένες υποδοχές εξασφαλίζουν καθαρή
επαφή µεταξύ του καλωδίου και της υποδοχής για
αξιόπιστη σύνδεση.
Χαλκός υψηλής καθαρότητας
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη
µετάδοση σηµάτων µε ελάχιστη αντίσταση.
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