
üvenilir bir bağlantı sağlayın
G
bu gizli s

Bileşenler ar

için yassı tas

Daha 
• Güv

Sinyal
• Saf b

Kolay
• Hızlı
• Kola

Uzun 
• Güv
• Esne
• Uzu
• Kauç
es/video kablosuyla

asında güvenilir bir bağlantı için bu kabloya güvenebilirsiniz. Kolay, gizli kurulum 

arımlı.

iyi bir görüntü kalitesinin keyfini çıkarın
enilir temas için nikel kaplama konektörler

 kaybına karşı koruma
akır koruma

 kurulum
 tanıma için renk kodlu konektörler
y kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

süreli kullanımın keyfini çıkarın
enli bağlantılar için kalıplı fiş
k PVC kılıf
n kullanım ömrü için yaylı gerilim önleyici
uk gerinim önleyici
 

Philips
Scart kablosu

1,5 m

SWV2540



 

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93360 5
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: ,666 kg
• Dara ağırlığı: ,106 kg
• Net ağırlık: ,56 kg
• Uzunluk: 380 mm
• Genişlik: 100 mm
• Yükseklik: 145 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93361 2
• Miktar: 24

• Brüt ağırlık: 6,00 kg
• Dara ağırlığı: 2,60 kg
• Net ağırlık: 3,4 kg
• Uzunluk: 405 mm
• Genişlik: 330 mm
• Yükseklik: 320 mm

Boyutlar
• Brüt ağırlık: ,18 kg
• Dara ağırlığı: 0,08 kg
• Net ağırlık: ,10 kg
• Ürün uzunluğu: 27,3 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 145 x 44 mm
•

Scart kablosu
1,5 m  
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