
ξασφαλίστε µια αξιόπιστη σύνδεση
Ε
µε αυτόν

Μπορείτε να

εικόνας µετα

Απολα
• Επιν
• Κατα

Εύκολ
• Αντι
• Plug

Φιλική
• Φιλι
 τον προσαρµογέα scart

 βασίζεστε σε αυτή την υποδοχή για να έχετε αξιόπιστη σύνδεση ήχου/

ξύ των συσκευών.

ύστε καλή ποιότητα εικόνας
ικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
σκευή µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

η εγκατάσταση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
 & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

 προς το περιβάλλον
κή προς το περιβάλλον κατασκευή χωρίς µόλυβδο
 

Philips
Προσαρµογέας Scart

Μεταγόµενο
Σύνθετο σήµα A/V και S-Video

SWV2563



 

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96077 9
• Ποσότητα: 6
• Μικτό βάρος: .41 κ.
• Καθαρό απόβαρο: .13 κ.
• Καθαρό βάρος: .28 κ.
• Μήκος: 187.3 χιλ.
• Πλάτος: 98.4 χιλ.
• Ύψος: 108 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96097 7
• Ποσότητα: 12

• Μικτό βάρος: .90 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,34 κ.
• Καθαρό βάρος: .56 κ.
• Μήκος: 193.7 χιλ.
• Πλάτος: 104.8 χιλ.
• Ύψος: 235 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: .059 κ.
• Καθαρό απόβαρο: .013 κ.
• Καθαρό βάρος: .046 κ.
• Μήκος προϊόντος: 14.6 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 102 x 2" χιλ.
•

Προσαρµογέας Scart
Μεταγόµενο Σύνθετο σήµα A/V και S-Video 
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