
warancja niezawodnego połączen
G
dzięki złą

Złącza zapew

Ciesz
• Nikl

Ciesz
• Nikl

Łatwa
• Niew

Więk
• Wty
ia
czom PAL „Feed-Thru”

niają niezawodne połączenie audio-wideo między elementami zestawu.

 się dobrą jakością obrazu
owane złącza zapewniają niezawodny kontakt

 się dobrą jakością dźwięku
owane złącza zapewniają niezawodny kontakt

 instalacja
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

sza trwałość
k formowany zapewnia niezawodność połączeń
 

Philips
Złącza PAL „Feed-Thru”

F–F

SWV2259W



 

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99678 5

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99964 9
• Ilość: 6
• Długość: 140 mm
• Szerokość: 100 mm
• Wysokość: 60 mm
• Waga brutto: 0,14 kg
• Waga netto: 0,06 kg
• Ciężar opakowania: 0,08 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99965 6

• Ilość: 36
• Długość: 220 mm
• Szerokość: 180 mm
• Wysokość: 160 mm
• Waga brutto: 1,04 kg
• Waga netto: 0,36 kg
• Ciężar opakowania: 0,68 kg

Wymiary
• Długość produktu: 11,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 95 x 17 mm
• Waga brutto: 0,02 kg
• Waga netto: 0,01 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
•

Złącza PAL „Feed-Thru”
F–F  

Dane techniczne

Data wydania 2008-10-06

Wersja: 2.0.4

12 NC: 8670 000 24672
EAN: 87 10895 99678 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SWV2

Zalety p

Niklowan
Niklowane 
między prz
połączenie.

Niklowan
Niklowane 
między prz
połączenie.

Wygodny
Ten niewyś
zwiększa w

Wtyk for
Wtyki form
między elem
trwałość.
259W

roduktu

e złącza
złącza zape
ewodem a z

e złącza
złącza zape
ewodem a z

 chwyt
lizgujący się
ygodę łącze

mowany
owane zap
entami ze
wniają niezakłócony kontakt 
łączem, gwarantując niezawodne 

wniają niezakłócony kontakt 
łączem, gwarantując niezawodne 

, ergonomiczny uchwyt ułatwia i 
nia ze sobą elementów zestawu.

ewniają niezawodność połączeń 
stawu oraz zwiększają ich 
/10

http://www.philips.com

