
egbízható csatlakozás
M
ezekkel a

A Pal csatlak

Élvezz
• Nikk

Nagys
• Elké

Jobb h
• Nikk
 Pal csatlakozókkal

ozóvégekkel koaxiális kábelt csatlakoztathat az eszközökhöz.

e a jó kép- és hangminőséget!
el bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

zerű képminőség
szített konstrukciója kiváló minőségű

angminőség
el bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért
 

Philips
PAL csatlakozóvégek

9,52 mm-es dugasz és 9,52 mm-es 
aljzat

SWV2561



 

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96076 2
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: ,18 kg
• Önsúly: ,09 kg
• Nettó tömeg: ,09 kg
• Hosszúság: 206 4 mm
• Szélesség: 92 1 mm
• Magasság: 76 2 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96096 0
• Mennyiség: 12

• Bruttó tömeg: ,43 kg
• Önsúly: ,25 kg
• Nettó tömeg: ,18 kg
• Hosszúság: 212 7 mm
• Szélesség: 98 4 mm
• Magasság: 171 5 mm

Méretek
• Bruttó tömeg: ,023 kg
• Önsúly: ,008 kg
• Nettó tömeg: ,015 kg
• Termék hossza: 14 6 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 70 x 27 mm
•

PAL csatlakozóvégek
9,52 mm-es dugasz és 9,52 mm-es aljzat  
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