
сигурете надеждна връзк
О
с тези с

Доверете с

устройстват

Насла
• Ник
• Изр

Лесно
• Ерго

Възпо
• Фор
а
ъединители (Ж)

е на тези съединители за прехвърляне на аудио- и видеосигнали между 

а.

дете се на добра картина и качество на звука
елирани съединители за надеждна връзка
аботени с качествена конструкция

 инсталиране
номичен захват без приплъзване за лесно използване

лзвайте се от по-дългия период на експлоатация
мовани съединители за сигурни връзки
 

Philips
Накрайници за 
съединители PAL

Мъжки - женски

SWV2140W



 

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,182 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

13,3 x 8,5 x 10,5 см
• Нето тегло: 0,072 кг
• Тегло с опаковката: 0,11 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,302 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 

26,7 x 14,6 x 22,9 см
• Нето тегло: 0,432 кг
• Тегло с опаковката: 0,87 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 11,5 x 2,2 см
• Бруто тегло: 0,026 кг
• Нето тегло: 0,012 кг
• Тегло с опаковката: 0,014 кг
•
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