
warancja niezawodnego połączen
G
stosując 

Ten przewó

kształt ułatw

Lepsz
• Nikl

Ochro
• Ekra

Łatwa
• Złąc
• Niew

Więk
• Wty
• Elast
• Sprę
• Gum
ia
ten łatwy do ukrycia przewód audio-wideo

d gwarantuje niezawodne połączenie między urządzeniami zestawu. Płaski 

ia instalację w ukryciu.

a jakość obrazu
owane złącza zapewniają niezawodny kontakt

na przed utratą sygnału
nowanie z czystej miedzi

 instalacja
za oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
yślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt

sza trwałość
k formowany zapewnia niezawodność połączeń
yczna koszulka z PCW
żynowy reduktor naprężeń zwiększa trwałość
owy reduktor naprężeń
 

Philips
przewód SCART

1,5 m

SWV2540



 

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93360 5
• Ilość: 4
• Waga brutto: 0,666 kg
• Ciężar opakowania: 0,106 kg
• Waga netto: 0,56 kg
• Długość: 380 mm
• Szerokość: 100 mm
• Wysokość: 145 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93361 2
• Ilość: 24

• Waga brutto: 6,00 kg
• Ciężar opakowania: 2,60 kg
• Waga netto: 3,4 kg
• Długość: 405 mm
• Szerokość: 330 mm
• Wysokość: 320 mm

Wymiary
• Waga brutto: 0,18 kg
• Ciężar opakowania: 0,08 kg
• Waga netto: 0,10 kg
• Długość produktu: 27,3 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys.): 145 x 44 mm
•

Przewód SCART
1,5 m  
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