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Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 23,5 x 4 cm
• Net ağırlık: ,162 kg
• Brüt ağırlık: ,222 kg
• Dara ağırlığı: ,06 kg

Dış Karton
• Dış karton (L x G x Y): 64,7 x 27 x 37,6 cm
• Net ağırlık: 3,888 kg

• Brüt ağırlık: 7,2 kg
• Dara ağırlığı: 3,312 kg

İç Karton
• İç karton (L x G x Y): 24,5 x 21 x 17,5 cm
• Net ağırlık: ,648 kg
• Brüt ağırlık: 1,04 kg
• Dara ağırlığı: ,392 kg
•

PAL koaksiyel kablo
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Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-09-29

Sürüm: 1.0.4

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

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWV2

Ürün öz

Kalıplı fiş
Kalıplı fişler
süreli kullan

Esnek PV
Esnek PVC 
uzun ömür

Kauçuk g
Kauçuk ger
ama esnek

Saf bakır 
Saf bakır ko

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Nikel kap
Nikel kapla
temiz bir te

Yüksek sa
Bu bakır ile
yüksek oran
134W

ellikleri

, bileşenler 
ım sağlar.

C Kılıf
kılıf, hassas
 ve kurulum

erinim ön
inim önleyic
 bir bağlant

koruma
ruma, siny

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

lama kon
ma konektö
mas sağlay

flıkta bak
tken, sinyal
da doğrulu
arasında güvenli bağlantı ve uzun 

 kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, 
 kolaylığı sağlar.

leyici
i, kablo ile fiş arasında güvenli 
ı sağlar.

al kaybına karşı koruma sağlar.

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

ektörler
rler, kablo ile konektör arasında 

arak güvenilir bağlantı sunar.

ır
 aktarımında minimum dirençle 
k sağlar.
/10

http://www.philips.com

