
aistite spoľahlivé prepojenie
Z
s týmto 

Spoľahnite s

komponentm

Vychu
• Poni

Vychu
• Poni

Jedno
• Prot

Vychu
• Flex
• Gum
adaptérom PAL

a na tento adaptér PAL pri prenose audio/video signálov medzi vašimi 

i.

tnajte si dobrú kvalitu obrazu
klované konektory pre spoľahlivý kontakt

tnajte si dobrú kvalitu zvuku
klované konektory pre spoľahlivý kontakt

duchá inštalácia
išmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

tnajte si predĺženú životnosť
ibilný PVC plášť
ený uvoľňovač napnutia
 

Philips
Adaptér pre PAL

9,52 mm (M) - 9,522 mm (F)

SWV2558



 

Rozmery
• Hmotnosť brutto: ,01 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: 0,00 kg
• Dĺžka produktu: 17 6 cm
• Rozmery produktu (Š x V): 124 x 45 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96074 8
• Množstvo: 6
• Hmotnosť brutto: ,18 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
• Netto hmotnosť: ,08 kg

• Dĺžka: 152 mm
• Šírka: 80 mm
• Výška: 106 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96094 6
• Množstvo: 12
• Hmotnosť brutto: ,57 kg
• Hmotnosť obalu: ,2 kg
• Netto hmotnosť: ,37 kg
• Dĺžka: 171,4 mm
• Šírka: 181 mm
• Výška: 124 mm
•

Adaptér pre PAL
9,52 mm (M) - 9,522 mm (F)  
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