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Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99498 9

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99974 8
• Množstvo: 6
• Dĺžka: 175 mm
• Šírka: 100 mm
• Výška: 100 mm
• Hmotnosť brutto: 0,44 kg
• Netto hmotnosť: 0,24 kg
• Hmotnosť obalu: 0,20 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99975 5

• Množstvo: 36
• Dĺžka: 330 mm
• Šírka: 230 mm
• Výška: 195 mm
• Hmotnosť brutto: 2,98 kg
• Netto hmotnosť: 1 44 kg
• Hmotnosť obalu: 1,54 kg

Rozmery
• Dĺžka produktu: 11,5 cm
• Rozmery produktu (Š x V): 95 x 30 mm
• Hmotnosť brutto: 0 06 kg
• Netto hmotnosť: 0 04 kg
• Hmotnosť obalu: 0,02 kg
•

Rozbočovač
4-smerný Typ F 

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-01-21

Verzia: 2.0.5

12 NC: 9082 100 09877
EAN: 87 10895 99498 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SWV2

Najdôlež

Poniklova
Poniklované
káblom a k

Kvalitná k
Kvalitná ko
na vytvoren

Poniklova
Poniklované
káblom a k

Jednoduc
Toto protišm
vašich kom

Flexibilný
Flexibilný PV
kábla. Tiež
inštaláciu.
392W

itejšie f

né konek
 konektory 
onektorom 

onštrukc
nštrukcia po
ie produkto

né konek
 konektory 
onektorom 

hé uchyte
ykové uch

ponentov a 

 PVC plá
C plášť za

 poskytuje z
tory
zabezpečujú čistý kontakt medzi 
pre spoľahlivé prepojenie.

ia
užíva iba prvotriedne materiály 
v s dlhšou životnosťou.

tory
zabezpečujú čistý kontakt medzi 
pre spoľahlivé prepojenie.

nie
ytenie zjednodušuje pripojenie 
robí ho ergonomicky komfortným.

šť
isťuje ochranu citlivého jadra 
výšenú odolnosť a jednoduchú 
/10

unkcie

http://www.philips.com

