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İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95055 8
• Miktar: 3
• Brüt ağırlık: 1,61 kg
• Dara ağırlığı: ,20 kg
• Net ağırlık: 1,41 kg
• Uzunluk: 252 mm
• Genişlik: 188 mm
• Yükseklik: 194 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95056 5
• Miktar: 18

• Brüt ağırlık: 10,16 kg
• Dara ağırlığı: ,50 kg
• Net ağırlık: 9,66 kg
• Uzunluk: 572 mm
• Genişlik: 268 mm
• Yükseklik: 410 mm

Boyutlar
• Brüt ağırlık: ,47 kg
• Dara ağırlığı: ,04 kg
• Net ağırlık: ,43 kg
• Ürün uzunluğu: 24,1 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 178 x 55 mm
•

Koaksiyel Kablo
15 m Pal Fişleri 

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 2.0

12 NC: 9082 100 06184
EAN: 87 10895 93335 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi  veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWV2

Ürün öz

Nikel kap
Nikel kapla
temiz bir te

Yüksek sa
Bu bakır ile
yüksek oran

Saf Bakır
Saf bakır ko

Renk kod
Renk kodlu
çıkışlara ba

Kolay tut
Bu kaymaz
ergonomik 

F/F Adap
Ürünün çok
adaptör.

Kalıplı fiş
Kalıplı fişler
ömür sağla

Esnek PV
Esnek PVC 
ömür ve ku

Kauçuk g
Kauçuk ger
esnek bir b
209/10

ellikleri

lama kon
ma konektö
mas sağlay

flıkta bak
tken, minim
da doğrulu

 Koruma
ruma sinya

lu konekt
 bağlantılar
ğlamanızı k

uş
 tasarım, ci
bir şekilde b

tör Dahil
 yönlü olara

, parçalar a
r.

C Kılıf
kılıf, hassas
rulum kolay

erilim ön
ilim önleyici
ağlantı sağl
ektörler
rler, kablo ile konektör arasında 

arak güvenilir bağlantı sunarlar.

ır
um dirençle sinyal aktarımında 
k sağlar.

l kaybını engeller.

örler
, kablolarınızı doğru giriş ve 
olaylaştırır

hazlarınızı daha kolay ve 
ağlamanızı sağlar.

dir
k kullanılabilmesi için Dişi/Dişi 

rasında güvenli bağlantı ve uzun 

 kablo kılıfını korur. Ayrıca, uzun 
lığı sağlar.

leyici
, kablo ve fiş arasında güvenli ama 
ar.

http://www.philips.com

