Philips
Koncovky konektora PAL

9 mm (F)
SWV2564

Zaistite spoľahlivé prepojenie
s týmito koncovkami konektora PAL
Spoľahnite sa na tieto koncovky konektorov PAL, aby ste preniesli audio/video signály
medzi vašimi komponentmi.
Vychutnajte si dobrú kvalitu obrazu
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt
• Vyhotovené s konštrukciou vysokej kvality
Vychutnajte si dobrú kvalitu zvuku
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt
Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť
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Koncovky konektora PAL
9 mm (F)

Technické údaje

Najdôležitejšie produkty

Balenie
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97782 1
Množstvo: 1
Celková hmotnosť: 0 025 kg
Hmotnosť obalu: 0 009 kg
Čistá hmotnosť: 0 016 kg
Dĺžka: 11 50 cm
Šírka: 9 50 cm
Výška: 2 00 cm

Vnútorný kartón
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98139 2
Množstvo: 6
Hmotnosť brutto: 0 171 kg
Hmotnosť obalu: 0,074 kg

•
•
•
•

Netto hmotnosť: 0,097 kg
Dĺžka (cm): 14 50 cm
Šírka (cm): 8 00 cm
Výška (cm): 10 50 cm

Vonkajšia lepenka
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98140 8
Množstvo: 72
Hmotnosť brutto: 2,402 kg
Hmotnosť obalu: 1,236 kg
Netto hmotnosť: 1,166 kg
Dĺžka (cm): 32 00 cm
Šírka (cm): 16,50 cm
Výška (cm): 33 00 cm

•

Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt medzi
káblom a konektorom pre spoľahlivé prepojenie.
Kvalitná konštrukcia
Kvalitná konštrukcia používa iba prvotriedne materiály
na vytvorenie produktov s dlhšou životnosťou.
Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt medzi
káblom a konektorom pre spoľahlivé prepojenie.
Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje pripojenie
vašich komponentov a robí ho ergonomicky komfortným.
Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.
Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú
inštaláciu.
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