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Philips
S-Video-till-Scart-kabel

1,5 m

SWV2543



 

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96086 1
• Kvantitet: 12
• Bruttovikt: 2,01 kg
• Taravikt: 0,4 kg
• Nettovikt: 1,61 kg
• Längd: 360 mm
• Bredd: 285 mm
• Höjd: 185 mm

Mått
• Bruttovikt: 0,13 kg
• Taravikt: 0,02 kg
• Nettovikt: 0,11 kg
• Produktlängd: 28 cm
• Produktens mått (B x H): 175 x 26 mm
•

S-Video-till-Scart-kabel
1,5 m  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-11-14

Version: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06222
EAN: 87 10895 93366 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SWV2

Produkt

Skärmnin
Skärmning 

Färgkoda
Färgkodade
kabeln i rät

Enkelt gr
Det halkfria
bekvämt at

Gjuten ko
Gjutna kon
komponent

Flexibelt 
Flexibelt PV
Det ger äve

Dragavla
Dragavlastn
föreningspu

Nickelplä
Nickelpläte
och kontak
543/10

fördelar

g i bar ko
i bar koppa

de konta
 anslutning
t in- och ut

epp
 greppet gö
t ansluta ko

ntakt
takter ger s
erna samt ö

PVC-hölj
C-hölje ger 
n utökad h

stning i gu
ing i gumm
nkt mellan 

terade ko
rade kontak
ten för en t
ppar
r skyddar mot signalförlust.

kter
ar gör det enkelt att installera 
gång

r det enkelt och ergonomiskt 
mponenterna.

äkra anslutningar mellan 
kad hållbarhet

e
skydd för kabelns ömtåliga kärna. 
ållbarhet och enkel installation.

mmi
i ger en säker men ändå flexibel 
kabeln och kontakten.

ntakter
ter ger ren kontakt mellan kabeln 
illförlitligare anslutning.

http://www.philips.com

