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Embalagem Interior
• Peso bruto: ,866 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,5 x 19,5 x 12.5 cm
• Peso líquido: .6 kg
• Tara: ,266 kg

Embalagem exterior
• Peso bruto: 6 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

61,4 x 27 x 28,3 cm
• Peso líquido: 3,6 kg
• Tara: 2,4 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 23.5 x 3,7 cm
• Peso bruto: .124 kg
• Peso líquido: .1 kg
• Tara: .024 kg
•

Cabo Scart
0,75 m  

Especificações

Data de publicação  
2008-08-26

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 000 39394
EAN: 87 12581 41691 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWV2

Produto

Conector
Os conecto
contacto pe
proporciona

Protecçã
A protecção
sinal.

Fáceis de
Esta pega a
component

Ficha mo
As fichas m
component

Revestim
O revestime
núcleo delic
durabilidad
601W

s em de

es banha
res banhado
rfeito entre
r uma ligaç

o em cob
 em cobre 

 segurar
ntideslizan

es fácil e er

ldada
oldadas ass
es e oferece

ento flex
nto flexível 
ado do cab
e e facilidad
dos a níquel
s a níquel estabelecem um 
 o cabo e o conector, para 
ão fiável.

re puro
puro protege contra a perda de 

te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

eguram ligações seguras entre os 
m durabilidade alargada.

ível em PVC
em PVC oferece protecção para o 
o. Proporciona ainda maior 
e de instalação.
/10

staque

http://www.philips.com

