
kab en pålidelig forbindelse
S
med det

Brug dette k

Få go
• Nikk
• Frem

Få go
• Nikk

Nem 
• Skrid

Få øg
• Støb
• Flek
• Aflas
te satellitkoaksialkabel

abel til overførsel af lyd/videosignaler mellem dine komponenter.

d billedkvalitet
elbelagte stik giver bedre kontakt
stillet med en kvalitetskonstruktion

d lydkvalitet
elbelagte stik giver bedre kontakt

installation
sikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

et holdbarhed
te stik, som giver sikre tilslutninger
sibel PVC-kappe
tningssystem af gummi
 

Philips
Satellitkabel

1,5 m
F-Type

SWV2300



 

Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97786 9
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 0,110 kg
• Taravægt: 0.020 kg
• Nettovægt: 0.090 kg
• Længde: 23,50 cm
• Bredde: 9,50 cm
• Højde: 3,30 cm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98147 7
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 590 kg
• Taravægt: 0,150 kg

• Nettovægt: 0.440 kg
• Længde (cm): 24,50 cm
• Bredde (cm): 11,20 cm
• Højde (cm): 15,00 cm

Ydre indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98148 4
• Mængde: 24
• Bruttovægt: 3.840 kg
• Taravægt: 0,300 kg
• Nettovægt: 3,540 kg
• Længde (cm): 35,20 cm
• Bredde (cm): 27,70 cm
• Højde (cm): 33.00 cm
•

Satellitkabel
1,5 m F-Type 

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2007-11-27

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 08754
EAN: 87 10895 97786 9

© 2007 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
SWV2

Interess

Nikkelbe
De nikkelbe
og stik, hvil

Kvalitetsk
Der er kun 
hvilket sikre

Nikkelbe
De nikkelbe
og stik, hvil

Easy grip
Dette skrid
bekvemt at

Støbt stik
Støbte stik 
komponent

Fleksibel 
Fleksibel PV
kabelkerne
installation.

Aflastnin
Aflastningss
fleksibel tils
300/10

ante pro

lagte stik
lagte stik s

ket igen giv

onstrukt
anvendt de 
r en lang le

lagte stik
lagte stik s

ket igen giv

sikre greb g
 tilslutte din

garanterer 
erne og give

PVC-kap
C-kappe gi
. Det giver o

gssystem
ystem af gu
lutning mel
ikrer støjfri kontakt mellem kabel 
er en bedre forbindelse.

ion
allerbedste materialer i produktet, 
vetid

ikrer støjfri kontakt mellem kabel 
er en bedre forbindelse.

ør det nemt og ergonomisk 
e komponeter.

sikre tilslutninger mellem 
r øget holdbarhed.

pe
ver beskyttelse af den følsomme 
gså udvidet holdbarhed og nem 

 af gummi
mmi, som giver en sikker men 

lem kablet og stikket.
dukter

http://www.philips.com

