Philips
Komponentni video kabel

1,5 m
SWV2126W

Zagotovite zanesljivo povezavo
s komponentnim video kablom
Komponentni video kabel zagotavlja zanesljivo vrhunsko povezavo za prenos video
signalov med komponentami.
Uživajte v vrhunski sliki
• Ponikljani priključki zagotavljajo zanesljiv stik
• Izdelano iz kakovostnih materialov
Enostavna namestitev
• Barvno označeni priključki za hitro prepoznavanje
• Nedrseče ergonomsko držalo za preprosto uporabo
Izkoristite boljšo vzdržljivost
• Posebej oblikovan vtič za varno povezavo
• Gibljiv PVC-plašč
• Gumijasta ublažitev obremenjenosti

SWV2126W/10

Komponentni video kabel
1,5 m

Specifikacije
Podatki o pakiranju

• Količina: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99507 8

Notranja škatla

•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99945 8
Količina: 4
Dolžina: 245 mm
Širina: 155 mm
Višina: 102 mm
Bruto teža: 0,62 kg
Neto teža: 0,48 kg
Teža embalaže: 0,14 kg

Zunanja škatla

Značilnosti
•
•
•
•
•
•
•

Količina: 24
Dolžina: 340 mm
Širina: 340 mm
Višina: 265 mm
Bruto teža: 4,30 kg
Neto teža: 2,88 kg
Teža embalaže: 1,42 kg

Dimenzije
•
•
•
•
•

Dolžina izdelka: 23,5 cm
Dimenzije izdelka (Š x V): 95 x 37 mm
Bruto teža: 0,14 kg
Neto teža: 0,12 kg
Teža embalaže: 0,02 kg

•

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99946 5

Barvno označeni priključki

Barvno označeni priključki olajšajo priključevanje
kablov na ustrezne vhode in izhode.

Ergonomsko držalo

S pomočjo nedrsečega in ergonomskega držala bo
priključevanje komponent enostavno in udobno.

Posebej oblikovan vtič

Posebej oblikovani vtiči zagotavljajo varno povezavo
med komponentami in podaljšujejo vzdržljivost.

Gibljiv PVC-plašč

Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi
tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitev.

Gumijasta ublažitev obremenjenosti

Gumijasta ublažitev obremenjenosti omogoča varno
in hkrati gibljivo povezavo med kablom in vtičem.

Ponikljani priključki

Ponikljani priključki omogočajo dober stik med
kablom in priključkom in tako zagotavljajo zanesljivo
povezavo.

Kakovostna sestava

Pri kakovostni sestavi so uporabljeni le najboljši
materiali, ki izdelkom podaljšujejo vzdržljivost.
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