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 satelitarny przewód koncentryczny do podłączania przewodu 

go na zewnątrz domu i doprowadzonego przez okno.

 się dobrą jakością obrazu
owane złącza zapewniają niezawodny kontakt
oka jakość wykonania konstrukcji

na przed utratą sygnału
nowanie z czystej miedzi

 instalacja
za oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

sza trwałość
k formowany zapewnia niezawodność połączeń
yczna koszulka z PCW zapewnia większą trwałość
owy reduktor naprężeń zapewnia większą trwałość
 

Philips
Satelitarny przewód 
połączeniowy

Typ F
Płaski

SWV2350



 

Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97788 3
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0 030 kg
• Ciężar opakowania: 0 009 kg
• Waga netto: 0 021 kg
• Długość: 11 50 cm
• Szerokość: 9,50 cm
• Wysokość: 2 70 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98151 4
• Ilość: 6
• Waga brutto: 0,215 kg
• Ciężar opakowania: 0 090 kg

• Waga netto: 0 125 kg
• Długość (cm): 18,40 cm
• Szerokość (cm): 9,50 cm
• Wysokość (cm): 10 50 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98152 1
• Ilość: 24
• Waga brutto: 1,842 kg
• Ciężar opakowania: 1,342 kg
• Waga netto: 0,500 kg
• Długość (cm): 20 50 cm
• Szerokość (cm): 20 50 cm
• Wysokość (cm): 23,50 cm
•
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