
 

 

Philips
PAL-kontaktender

9 mm (M)

SWV2560W
Få en pålitelig tilkobling

med disse Pal-kontaktendene
Denne Pal-kontaktenden sørger for at lyd- videosignalene overføres optimalt mellom 
apparatene.

Nyt god bildekvalitet
• Nikkelbelagte kontakter for pålitelig kontakt
• Utformet med kvalitetskonstruksjon

Få bedre lydkvalitet
• Nikkelbelagte kontakter for pålitelig kontakt

Enkel installering
• Fargekodede kontakter for umiddelbar gjenkjenning
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk

Få utvidet holdbarhet
• Fleksibel PVC-kappe



 Nikkelbelagte kontakter
Nikkelbelagte kontakter oppretter en "ren" kontakt 
mellom kabelen og kontakten slik at tilkoblingen blir 
pålitelig.

Kvalitetskonstruksjon
Kvalitetskonstruksjon innebærer at det bare brukes 
førsteklasses materialer for å fremstille produkter 
som skal holde lenge.

Nikkelbelagte kontakter
Nikkelbelagte kontakter oppretter en "ren" kontakt 
mellom kabelen og kontakten slik at tilkoblingen blir 
pålitelig.

Fargekodede kontakter
Fargekodede kontakter gjør det enkelt å installere 
kablene i riktige inn- og utganger

Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og 
ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre 
kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og 
enkel installering.
SWV2560W/10

Høydepunkter
• Taravekt: 0,12 kg
Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99679 2
• Bruttovekt: 0,029 kg
• Nettovekt: 0,016 kg
• Taravekt: 0,013 kg

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30022 7
• Antall: 6
• Lengde: 140 mm
• Bredde: 100 mm
• Høyde: 80 mm
• Bruttovekt: 0,22 kg
• Nettovekt: 0,1 kg

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30023 4
• Antall: 36
• Lengde: 270 mm
• Bredde: 230 mm
• Høyde: 150 mm
• Bruttovekt: 1,44 kg
• Nettovekt: 0,59 kg
• Taravekt: 0,85 kg

Mål
• Lengden på produktet: 11,5 cm
• Produktmål (B x H): 95 x 24 mm
•
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