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Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99510 8

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30010 4
• Množství: 4
• Délka: 240 mm
• Šířka: 180 mm
• Výška: 80 mm
• Hrubá hmotnost: 0,86 kg
• Čistá hmotnost: 0,72 kg
• Hmotnost obalu: 0,14 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30011 1

• Množství: 24
• Délka: 390 mm
• Šířka: 260 mm
• Výška: 250 mm
• Hrubá hmotnost: 5,70 kg
• Čistá hmotnost: 4,32 kg
• Hmotnost obalu: 1,38 kg

Rozměry
• Délka výrobku: 23,5 cm
• Rozměry výrobku (Š x V): 95 x 37 mm
• Hrubá hmotnost: 0,20 kg
• Čistá hmotnost: 0,18 kg
• Hmotnost obalu: 0,02 kg
•

Kabel Scart
2,0m Konektor - Zásuvka Rozšíření

Specifikace

Datum vydání 2008-11-11

Verze: 2.1.7

12 NC: 9082 100 09892
EAN: 87 10895 99510 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SWV2

Zvýrazn

Poniklova
Poniklované
kabelem a 
spojení.

Stínění z 
Stínění z ho

Snadné u
Protiskluzov
komponent

Lisovaný 
Lisovaný ko
komponent

Pružný p
Pružný pláš
ochranu. Ta
544W

ění výro

né konek
 konektory 
konektorem

holé měd
lé mědi chr

chopení
á ergonom
ů snadným 

konektor
nektor zajiš
y a vyšší od

lášť z PV
ť z PVC po
ké zvyšuje 
tory
vytvářejí dokonalý kontakt mezi 
, aby bylo zajištěno spolehlivé 

i
ání před ztrátou signálu.

ická rukojeť dělá propojování 
a ergonomicky pohodlným.

ťuje bezpečné propojení mezi 
olnost.

C
skytuje jemnému jádru kabelu 
odolnost a zjednodušuje instalaci.
/10

bku

http://www.philips.com

