
 

 

Philips
Koaxiálny kábel PAL

1,5 m
Samčie (M) - samičie (F)

SWV2528T
Zaistite spoľahlivé prepojenie

s týmto koaxiálnym káblom typu PAL
Spoľahnite sa na tento kábel, že vám poskytne spoľahlivé audio/video prepojenie medzi 
komponentmi.

Vychutnajte si dobrú kvalitu obrazu
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt

Vychutnajte si dobrú kvalitu zvuku
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Chráni pred stratou signálu
• Tienenie z čistej medi

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť



 Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt 
medzi káblom a konektorom pre spoľahlivé 
prepojenie.

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Tienenie z čistej medi
Tienenie z čistej medi chráni pred stratou signálu.

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Na závesnom balení
Výrobky na závesnom balení potrebujú minimálne 
množstvo baliaceho materiálu a ponúkajú 
alternatívne možnosti vystavovania.
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Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97767 8
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: 0 057 kg
• Hmotnosť obalu: 0 005 kg
• Čistá hmotnosť: 0,052 kg
• Dĺžka: 21 00 cm
• Šírka: 6 00 cm
• Výška: 2 50 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98109 5
• Množstvo: 48
• Hmotnosť brutto: 2 696 kg
• Hmotnosť obalu: 0 200 kg
• Netto hmotnosť: 2 496 kg
• Dĺžka (cm): 33 00 cm
• Šírka (cm): 22 50 cm
• Výška (cm): 19 50 cm
•

Technické údaje
Koaxiálny kábel PAL
1,5 m Samčie (M) - samičie (F)
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