Philips
Koaksialkabel

4m
Pal-kontakter

SWV2205

Få en pålitelig tilkobling
med denne koaksiale kabelen av typen Pal
Med denne kabelen får du en pålitelig AV-tilkobling mellom komponentene.
Nyt god bildekvalitet
• Nikkelbelagte kontakter for pålitelig kontakt
Nyt god lydkvalitet
• 24-karat, gullbelagte kontatker optimaliserer signalet
• Kobberleder med høy renhetsgrad for pålitelig signaloverføring
Beskytter mot signaltap
• Bar kobberskjerming
Enkel installering
• Fargekodede kontakter for umiddelbar gjenkjenning
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk
• Inneholder F/F-adapter
Få utvidet holdbarhet
• Støpt kontakt for sikre tilkoblinger
• Fleksibel PVC-kappe

SWV2205/10

Koaksialkabel

4 m Pal-kontakter

Spesifikasjoner

Produkthøydepunkter

Mål
•
•
•
•
•

Bruttovekt: ,17 kg
Taravekt: ,03 kg
Nettovekt: ,14 kg
Lengden på produktet: 27,3 cm
Produktmål (B x H): 146 x 45 mm

Innereske
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93333 9
Antall: 4
Bruttovekt: ,88 kg
Taravekt: ,20 kg
Nettovekt: ,68 kg

• Lengde: 200 mm
• Bredde: 155 mm
• Høyde: 282 mm

Ytre eske
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93334 6
Antall: 24
Bruttovekt: 5,78 kg
Taravekt: 0,50 kg
Nettovekt: 5,28 kg
Lengde: 488 mm
Bredde: 415 mm
Høyde: 300 mm

•

Nikkelbelagte kontakter
Nikkelbelagte kontakter oppretter en "ren" kontakt
mellom kabelen og kontakten slik at tilkoblingen blir
pålitelig.
24 karat gullbelagt kontakt
24-karat, gullbelagte kontakter sikrer den beste
signalkvaliteten for komponentene.
Kobber med høy renhetsgrad
Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i
signaloverføringen med minimal motstand.
Bar kobberskjerming
Bar kobberskjerming beskytter mot signaltap.
Fargekodede kontakter
Fargekodede kontakter gjør det enkelt å installere
kablene i riktige inn- og utganger
Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og ergonomisk
komfortabelt å koble til komponentene.
Inneholder F/F-adapter
Inneholder hunnkjønn/hunnkjønn-adapter slik at
produktet kan tilpasses ulike bruksområder.
Støpt plugg
Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom
komponenter og gir større holdbarhet.
Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen
i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel
installering.
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