
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 97440 0
• Mennyiség: 6
• Bruttó tömeg: 0,36 kg
• Önsúly: 0,12 kg
• Nettó tömeg: 0,24 kg
• Hosszúság: 157 mm
• Szélesség: 80 mm
• Magasság: 70 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97441 7
• Mennyiség: 12

• Bruttó tömeg: 4,32 kg
• Önsúly: 1,44 kg
• Nettó tömeg: 2,88 kg
• Hosszúság: 176 mm
• Szélesség: 160 mm
• Magasság: 100 mm

Méretek
• Bruttó tömeg: 0,06 kg
• Önsúly: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,04 kg
• Termék hossza: 30 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 9 x 9 mm
•

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

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-01-21

Verzió: 2.0.5

12 NC: 9082 100 07797
EAN: 87 10895 95728 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SWV2

Termék

Kiváló m
A kiváló mi
anyagok fel
élettartamo

Nikkel be
A nikkel be
biztosítanak
teszik a me

Nikkel be
A nikkel be
biztosítanak
teszik a me
561/93

kijelölés

inőségű k
nőségű kon
használásá
t biztosítan

vonatú c
vonatú csat
 a kábel és
gbízható ka

vonatú c
vonatú csat
 a kábel és
gbízható ka
onstrukció
strukció csak csúcsminőségű 
val készül, melyek hosszabb 
ak.

satlakozók
lakozók tökéletes érintkezést 
 a csatlakozó között, így lehetővé 
pcsolat kialakítását.

satlakozók
lakozók tökéletes érintkezést 
 a csatlakozó között, így lehetővé 
pcsolat kialakítását.
ek

http://www.philips.com

