
illförlitlig anslutning
T
med den

Använd den

komponente

Njut a
• Nick
• Tillv

Skydd
• Skär

Enkel
• Färg
• Gre

Utöka
• Gjut
• Flex
• Drag
 här SCART-till-komposit-A/V-kabeln

 här kabeln för överföring av ljud- och videosignaler mellan dina 

r.

v bra bild- och ljudkvalitet
elpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt
erkad med kvalitet

ar mot signalförlust
mning i bar koppar

 installation
kodade kontakter för omedelbar igenkänning
ppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

d hållbarhet
en kontakt för säkra anslutningar
ibelt PVC-hölje
avlastning i gummi
 

Philips
Scart-kabel

1,5 m
Komposit-A/V-anslutningar

SWV2255



 

Mått
• Bruttovikt: 0,13 kg
• Taravikt: 0,026 kg
• Nettovikt: 0,014 kg
• Produktlängd: 22,23 cm
• Produktens mått (B x H): 108 x 25,4 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93340 7
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 0,86 kg
• Taravikt: 0,238 kg
• Nettovikt: 0,062 kg

• Längd: 342,9 mm
• Bredd: 104,8 mm
• Höjd: 114,3 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93341 4
• Kvantitet: 36
• Bruttovikt: 5,73 kg
• Taravikt: 2,00 kg
• Nettovikt: 3,73 kg
• Längd: 347 mm
• Bredd: 333,4 mm
• Höjd: 254 mm
•
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