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 βασίζεστε σε αυτόν τον προσαρµογέα Pal για τη µεταφορά των σηµάτων 

ς µεταξύ των συσκευών.

ύστε καλή ποιότητα εικόνας
ικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή

ύστε καλή ποιότητα ήχου
ικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή

η εγκατάσταση
µατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές για άµεση αναγνώριση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
µπτη εξωτερική µόνωση από PVC
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∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99677 8

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30020 3
• Ποσότητα: 6
• Μήκος: 157 χιλ.
• Πλάτος: 113 χιλ.
• Ύψος: 68 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30021 0
• Ποσότητα: 36
• Μήκος: 241 χιλ.
• Πλάτος: 244 χιλ.
• Ύψος: 176 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μήκος προϊόντος: 115 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 95 x 17" χιλ.
•

Προσαρµογέας PAL
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ποιηµένες υποδοχές
οιηµένες υποδοχές διευκολύνουν 
λωδίου σας στις σωστές εισόδους 

λαβή καθιστά τη σύνδεση των 
ργονοµικά άνετη.

ή µόνωση από PVC
 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.
/10

ϊόντος

http://www.philips.com

