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Afmetingen
• Brutogewicht: 0,022 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,008 kg
• Nettogewicht: 0,014 kg
• Lengte van het product: 14,6 cm
• Afmetingen van product (B x H): 70 x 27 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96072 4
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 0,17 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,09 kg
• Nettogewicht: 0,08 kg

• Lengte: 206,4 mm
• Breedte: 92,1 mm
• Hoogte: 76,2 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96093 9
• Hoeveelheid: 12
• Brutogewicht: 0,42 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,25 kg
• Nettogewicht: 0,17 kg
• Lengte: 212,7 mm
• Breedte: 98,4 mm
• Hoogte: 171,5 mm
•

Splitter
2 richtingen F-type 

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 9082 100 06226
EAN: 87 10895 93368 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SWV2

Product

Vernikke
Vernikkelde
contactpun
betrouwbar

Kwalitati
Bij een kwa
hoogwaard
van de prod

Vernikke
Vernikkelde
contactpun
betrouwbar

Gemakke
Met deze a
eenvoudig, 

Flexibele
Flexibele PV
kabel besch
duurzaamh
556/10

kenmerk

lde aanslu
 aansluiting
t tussen de 
e verbindin

eve const
litatieve con
ige material
ucten te ve

lde aanslu
 aansluiting
t tussen de 
e verbindin

lijk vast t
ntisliphand
ergonomisc

 PVC-aan
C-aansluitin
ermt. Zorg
eid en is ge
itingen
en zorgen voor een schoon 
kabel en de aansluiting voor een 
g.

ructie
structie worden er alleen 
en gebruikt om de duurzaamheid 
rlengen.

itingen
en zorgen voor een schoon 
kabel en de aansluiting voor een 
g.

e houden
greep kunt u de componenten 
h en comfortabel aansluiten.

sluiting
g die de gevoelige kern van de 

t voor een verlengde 
makkelijk te installeren.
en

http://www.philips.com

