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Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,478 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,5 x 10,5 x 14,7 cm
• Nettó tömeg: 0,264 kg
• Önsúly: 0,214 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,4 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33,5 x 2,2 x 32,5 cm
• Nettó tömeg: 1,584 kg
• Önsúly: 1,816 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 23,5 x 2,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,068 kg
• Nettó tömeg: 0,044 kg
• Önsúly: 0,024 kg
•

S-videó kábel
2,0 m Fekete 

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2008-10-06

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39305
EAN: 87 12581 41600 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SWV2

Termék

Nikkel be
A nikkel be
biztosítanak
teszik a me

Tiszta ré
A tiszta réz
szemben.

Kényelm
A csúszásm
felületnek k
kényelmese

Műanyag
A tartós, m
berendezés

Rugalmas
A rugalmas
sérülékeny 
csatlakozta

Kiváló m
A kiváló mi
anyagok fel
élettartamo
502W

kijelölés

vonatú c
vonatú csat
 a kábel és
gbízható ka

zburkolat
burkolat vé

es fogás
entes, ergo
öszönhetőe
n csatlakoz

 csatlakoz
űanyagból ö
ek biztos cs

 PVC-bu
 PVC-burko
kábelerek s
tást, és tart

inőségű k
nőségű kon
használásá
t biztosítan
satlakozók
lakozók tökéletes érintkezést 
 a csatlakozó között, így lehetővé 
pcsolat kialakítását.

delmet nyújt a jelvesztéssel 

nomikusan kialakított fogási 
n a berendezések könnyen, 
tathatók egymáshoz.

ódugó
ntött dugó garantálja a 
atlakoztatását.

rkolat
lat védelmet nyújt az egyébként 
zámára. Ezenfelül megkönnyíti a 
ós használatot biztosít.

onstrukció
strukció csak csúcsminőségű 
val készül, melyek hosszabb 
ak.
/10

ek

http://www.philips.com

