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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97784 5
• Cantitate: 1
• Greutate brută: 0,044 kg
• Greutate ambalaje: 0.018 kg
• Greutate netă: 0.026 kg
• Lungime: 11.50 cm
• Lăţime: 9.50 cm
• Înălţime: 2.00 cm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98143 9
• Cantitate: 6
• Greutate brută: 0.261 kg
• Greutate proprie: 0,105 kg

• Greutate netă: 0.156 kg
• Lungime (cm): 14,50 cm
• Lăţime (cm): 6.70 cm
• Înălţime (cm): 10,20 cm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98144 6
• Cantitate: 72
• Greutate brută: 2.000 kg
• Greutate proprie: 1.700 kg
• Greutate netă: 0.300 kg
• Lungime (cm): 31.00 cm
• Lăţime (cm): 22.00 cm
• Înălţime (cm): 23.00 cm
•

Distribuitor
Cu 2 direcţii Tip F 

Specificaţii

Data apariţiei 2007-09-25

Versiune: 2.0

12 NC: 9082 100 08752
EAN: 87 10895 97784 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SWV2

Caracte

Conector
Conectorii p
cablu și con

Construc
Pentru acea
materiale d
cu o reziste

Conector
Conectorii p
cablu și con

Mâner uș
Acest mâne
component

Carcasă f
Carcasa fle
delicat al ca
sporită și fa
390/10

ristici pr

i placaţi 
lacaţi cu nic
ector, asigu

ţie de cal
stă constru
e cea mai bu
nţă sporită

i placaţi 
lacaţi cu nic
ector, asigu

or
r anti-alune
elor și oferă

lexibilă d
xibilă din PV
blului. De a
cilitează in
cu nichel
hel stabilesc un contact sigur între 
rând fiabilitatea conexiunii.

itate
cţie de calitate se utilizează numai 
nă calitate pentru a crea produse 

.

cu nichel
hel stabilesc un contact sigur între 
rând fiabilitatea conexiunii.

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.

in PVC
C oferă protecţie interiorului 
semenea oferă o rezistenţă 

stalarea.
incipale 
produs


