
 

 

Philips
Coaxkabel

4 m
PAL-pluggen

SWV2205
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met deze coaxkabel van het type PAL
Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audio-/videoverbinding tussen componenten.

Uitstekende beeldkwaliteit
• Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Geniet van goede audiokwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies
• Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie
• Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
• Inclusief F/F-adapter

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen
• Flexibele PVC-aansluiting



 Vernikkelde aansluitingen
Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon 
contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor 
een betrouwbare verbinding.

24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.

Ongedekte koperen afscherming
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen 
signaalverlies.

Gekleurde aansluitingen
Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel 
eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten

Ligt gemakkelijk in de hand
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Inclusief F/F-adapter
Inclusief F/F-adapter voor een veelzijdige toepassing 
van het product.

Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.
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Afmetingen
• Brutogewicht: 0,17 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,03 kg
• Nettogewicht: 0,14 kg
• Lengte van het product: 27,3 cm
• Afmetingen van product (B x H): 146 x 45 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93333 9
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 0,88 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,20 kg
• Nettogewicht: 0,68 kg

• Lengte: 200 mm
• Breedte: 155 mm
• Hoogte: 282 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93334 6
• Hoeveelheid: 24
• Brutogewicht: 5,78 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,50 kg
• Nettogewicht: 5,28 kg
• Lengte: 488 mm
• Breedte: 415 mm
• Hoogte: 300 mm
•

Specificaties
Coaxkabel
4 m PAL-pluggen 
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