
erzeker u van een betrouwbare aansluitin
V

met dez

Deze kabel 

Fanta
• Zuiv
• Vern
• Gep

Besch
• Ong

Eenvo
• Ergo

Genie
• Geg
• Flex
• Rub
g

e PAL-coaxkabel met F-aansluiting

zorgt voor een betrouwbare audio-/videoverbinding tussen componenten.

stisch beeld en geluid
er koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
ikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen
roduceerd met kwalitatieve constructie

ermt tegen signaalverlies
edekte koperen afscherming

udige installatie
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

t van verlengde duurzaamheid
oten stekker voor veilige verbindingen
ibele PVC-aansluiting
berdrukvermindering
 

Philips
Coaxkabel

3,0 m
PAL-pluggen Male naar F-type

SWV2153W



 

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,712 kg
• Binnendoos (L x B x H): 24,5 x 10,5 x 16 cm
• Nettogewicht: 0,536 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,176 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 4,8 kg
• Omdoos (L x B x H): 34,2 x 27,4 x 35,6 cm

• Nettogewicht: 3,216 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,584 kg

Afmetingen van de verpakking
• Brutogewicht: 0,158 kg
• Nettogewicht: 0,134 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,024 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
•

Coaxkabel
3,0 m PAL-pluggen Male naar F-type
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