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Philips
PAL-koaksialkabel

5 m
85 dB Ferritkerne

SWV2134W



 

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 23,5 x 4 cm
• Nettovægt: 0,162 kg
• Bruttovægt: 0,222 kg
• Taravægt: 0,06 kg

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 64,7 x 27 x 37,6 cm
• Nettovægt: 3,888 kg

• Bruttovægt: 7,2 kg
• Taravægt: 3,312 kg

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,5 x 21 x 17,5 cm
• Nettovægt: 0,648 kg
• Bruttovægt: 1,04 kg
• Taravægt: 0,392 kg
•

PAL-koaksialkabel
5 m 85 dB Ferritkerne

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-09-03

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39518
EAN: 87 12581 41980 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SWV2

Interess

Støbt stik
Støbte stik 
komponent

Fleksibel 
Fleksibel PV
kabelkerne
installation.

Aflastnin
Aflastningss
fleksibel tils

Beskyttet
Den rene k

Nem at h
Dette skrid
bekvemt at

Nikkelbe
De nikkelbe
og stik, hvil

Kobber m
Denne kob
signaloverfø
134W

ante pro

garanterer 
erne og give

PVC-kap
C-kappe gi
. Det giver o

gssystem
ystem af gu
lutning mel

 af ren ko
obberbesky

olde
sikre greb g
 tilslutte din

lagte stik
lagte stik s

ket igen giv

ed høj re
berleder giv
rsel med m
sikre tilslutninger mellem 
r øget holdbarhed.

pe
ver beskyttelse af den følsomme 
gså udvidet holdbarhed og nem 

 af gummi
mmi, som giver en sikker men 

lem kablet og stikket.

bber
ttelse sikrer mod signaltab.

ør det nemt og ergonomisk 
e komponeter.

ikrer støjfri kontakt mellem kabel 
er en bedre forbindelse.

nhed
er den højeste nøjagtighed ved 
inimal modstand.
/10

dukter

http://www.philips.com

