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Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99496 5
• Bruttovekt: 0,020 kg
• Nettovekt: 0,010 kg
• Taravekt: 0,010 kg

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30012 8
• Antall: 6
• Lengde: 135 mm
• Bredde: 105 mm
• Høyde: 60 mm
• Bruttovekt: 0,16 kg
• Nettovekt: 0,060 kg
• Taravekt: 0,10 kg

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30013 5
• Antall: 36
• Lengde: 240 mm
• Bredde: 190 mm
• Høyde: 150 mm
• Bruttovekt: 1,07 kg
• Nettovekt: 0,360 kg
• Taravekt: 0,71 kg

Mål
• Lengden på produktet: 11,5 cm
• Produktmål (B x H): 95 x 17 mm
• Bruttovekt: 0,02 kg
• Nettovekt: 0,01 kg
• Taravekt: 0,01 kg
•

F-kontakter
Gjennomføring  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-21

Versjon: 2.0.4

12 NC: 9082 100 09875
EAN: 87 10895 99496 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SWV2

Produkt

Nikkelbe
Nikkelbelag
mellom kab
pålitelig.

Kvalitetsk
Kvalitetskon
førsteklasse
skal holde l

Nikkelbe
Nikkelbelag
mellom kab
pålitelig.

Godt gre
Dette glisik
komfortabe

Fleksibel 
Fleksibel PV
i kabelen. D
installering.
554W

høydepu

lagte kon
te kontakte
elen og kon

onstruks
struksjon in
s materiale
enge.

lagte kon
te kontakte
elen og kon

p
re håndtake
lt å koble t

PVC-kap
C-kappe gir
en gir også
takter
r oppretter en "ren" kontakt 
takten slik at tilkoblingen blir 

jon
nebærer at det bare brukes 
r for å fremstille produkter som 

takter
r oppretter en "ren" kontakt 
takten slik at tilkoblingen blir 

t gjør det enkelt og ergonomisk 
il komponentene.

pe
 beskyttelse til den skjøre kjernen 
 større holdbarhet og enkel 
/10

nkter

http://www.philips.com

