
 

 

Philips
Cablu coaxial PAL

1,5 m
Tată-Mamă

SWV2528T
Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă

cu acest cablu coaxial de tip PAL
Acest cablu vă oferă o conexiune audio/video fiabilă între componente.

Bucuraţi-vă de o bună calitate video
• Conectori placaţi cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

Bucuraţi-vă de o bună calitate audio
• Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Ecranare din cupru neizolat

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Mufă turnată pentru conexiuni sigure
• Carcasă flexibilă din PVC



 Conectori placaţi cu nichel
Conectorii placaţi cu nichel stabilesc un contact sigur 
între cablu și conector, asigurând fiabilitatea 
conexiunii.

Cupru de puritate superioară
Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie 
la transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.

Ecranare din cupru neizolat
Ecranarea din cupru neizolat protejează împotriva 
pierderii semnalului.

Mufă turnată
Mufele turnate asigură conexiuni sigure între 
componente și oferă o rezistenţă sporită.

Cu agăţătoare
Produsele cu agăţătoare utilizează ambalaje minimale 
și oferă posibilităţi variate de expunere.
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97767 8
• Cantitate: 1
• Greutate brută: 0,057 kg
• Greutate ambalaje: 0.005 kg
• Greutate netă: 0,052 kg
• Lungime: 21,00 cm
• Lăţime: 6.00 cm
• Înălţime: 2,50 cm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98109 5
• Cantitate: 48
• Greutate brută: 2,696 kg
• Greutate proprie: 0,200 kg
• Greutate netă: 2,496 kg
• Lungime (cm): 33.00 cm
• Lăţime (cm): 22,50 cm
• Înălţime (cm): 19,50 cm
•

Specificaţii
Cablu coaxial PAL
1,5 m Tată-Mamă
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