
ajistěte spolehlivé spojení
Z
díky tom

Spolehněte 

komponenty

Vychu
• Poni
• Vyro

Vychu
• Poni

Snadn
• Prot

Vychu
• Pruž
uto 2směrnému rozbočovači

se na tento rozbočovač určený pro přenos audio/video signálů mezi 

.

tnejte si kvalitní obraz
klované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu
beno s kvalitní konstrukcí

tnejte si kvalitní zvuk
klované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

á instalace
iskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

tnejte si zvýšenou odolnost
ný plášť z PVC
 

Philips
Rozbočovač

Čtyřsměrný
typ F

SWV2392W



 

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99498 9

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99974 8
• Množství: 6
• Délka: 175 mm
• Šířka: 100 mm
• Výška: 100 mm
• Hrubá hmotnost: 0,44 kg
• Čistá hmotnost: 0,24 kg
• Hmotnost obalu: 0,20 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99975 5

• Množství: 36
• Délka: 330 mm
• Šířka: 230 mm
• Výška: 195 mm
• Hrubá hmotnost: 2 98 kg
• Čistá hmotnost: 1,44 kg
• Hmotnost obalu: 1,54 kg

Rozměry
• Délka výrobku: 11,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 95 x 30 mm
• Hrubá hmotnost: 0,06 kg
• Čistá hmotnost: 0,04 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
•
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