
kab en pålidelig forbindelse
S
med diss

Brug disse P

komponente

Få go
• Nikk
• Frem

Få be
• Nikk

Nem 
• Farv
• Skrid

Få øg
• Flek
e PAL stikender

AL stikender ved overførsel af lyd- og videosignaler mellem dine 

r.

d billedkvalitet
elbelagte stik giver bedre kontakt
stillet med en kvalitetskonstruktion

dre lydkvalitet
elbelagte stik giver bedre kontakt

installation
ekodede stik giver lynhurtig genkendelse
sikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

et holdbarhed
sibel PVC-kappe, som giver længere holdbarhed
 

Philips
Pal stikender

9 mm (M)

SWV2560



 

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97438 7
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 0,36 kg
• Taravægt: 0,12 kg
• Nettovægt: 0,24 kg
• Længde: 157 mm
• Bredde: 80 dB mm
• Højde: 70 mm

Ydre indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97439 4
• Mængde: 12

• Bruttovægt: 4.32 kg
• Taravægt: 1,44 kg
• Nettovægt: 2,88 kg
• Længde: 176 mm
• Bredde: 160 mm
• Højde: 100 mm

Mål
• Bruttovægt: 0,06 kg
• Taravægt: 0,02 kg
• Nettovægt: 0,04 kg
• Længde: 30 cm
• Mål på produkt (B x H): 9 x 9 mm
•

Pal stikender
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