
 

 

Philips
SCART-kabel

1,5 m
Komposit A/V-tilslutninger

SWV2255T
Skab en pålidelig forbindelse

med dette førsteklasses lyd/videokabel
Anvend dette kabel for at få den bedste ydeevne ud af dine komponenter. Det giver den 
bedste forbindelse til overførsel af lyd-/videosignaler mellem dine komponenter..

Få bedre billedkvalitet
• Nikkelbelagte stik giver bedre kontakt

Beskytter mod tab af signal
• Beskyttet af ren kobber

Nem installation
• Farvekodede stik giver lynhurtig genkendelse
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Få øget holdbarhed
• Støbte stik, som giver sikre tilslutninger
• Fleksibel PVC-kappe
• Aflastningssystem af gummi

Minimumemballage
• På et ophæng



 Beskyttet af ren kobber
Den rene kobberbeskyttelse sikrer mod signaltab.

Farvekodede stik
Farvekodede stik gør det let at installere dit kabel i 
de rigtige ind- og udgange

Behageligt greb
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponeter.

Støbt stik
Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem 
komponenterne og giver øget holdbarhed.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker men 
fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

Nikkelbelagte stik
De nikkelbelagte stik sikrer støjfri kontakt mellem 
kabel og stik, hvilket igen giver en bedre forbindelse.

På et ophæng
Produkter på et ophæng bruger mindre emballage og 
giver mulighed for alternativ fremvisning.
SWV2255T/10

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2009-09-25

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 35322
EAN: 87 12581 37801 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Emballagens mål
• EAN: 87 12581 37801 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 7 x 22,8 x 2,5 cm
• Nettovægt: 0,048 kg
• Bruttovægt: 0,128 kg
• Taravægt: 0,08 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 37802 8
• Antal forbrugeremballager: 24
• Ydre indpakning (L x B x H): 34,3 x 31,8 x 17,5 cm
• Nettovægt: 1,152 kg
• Bruttovægt: 6,62 kg
• Taravægt: 5,468 kg
•
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