
aranta uma ligação fiável
G
com este

Confie neste

componente

Desfru
• Con

Desfru
• Con

Prote
• Prot

Instal
• Con
• Pega
• Inclu

Desfru
• Fich
• Reve
• Com
 cabo coaxial de tipo PAL

 cabo para lhe proporcionar uma ligação de áudio/vídeo fiável entre 

s.

te de boa qualidade de imagem
ectores banhados a níquel para contacto fiável

te de boa qualidade de áudio
dutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

cção contra perda de sinal
ecção em cobre puro

ação fácil
ectores com códigos de cores para reconhecimento imediato
 ergonómica antideslizante para utilização fácil
i adaptador F/F

te de durabilidade alargada
a moldada para ligações seguras
stimento flexível em PVC
pensador de tensão em borracha
 

Philips
Cabo coaxial

15 m
Fichas PAL

SWV2209



 

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95055 8
• Quantidade: 3
• Peso bruto: 1,61 kg
• Tara: .20 kg
• Peso líquido: 1,41 kg
• Comprimento: 252 mm
• Largura: 188 mm
• Altura: 194 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95056 5
• Quantidade: 18

• Peso bruto: 10,16 kg
• Tara: .50 kg
• Peso líquido: 9,66 kg
• Comprimento: 572 mm
• Largura: 268 mm
• Altura: 410 mm

Dimensões
• Peso bruto: .47 kg
• Tara: .04 kg
• Peso líquido: .43 kg
• Comprimento do produto: 24,1 cm
• Dimensões do produto (L x A): 178 x 55 mm
•

Cabo coaxial
15 m Fichas PAL 
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