
ajistěte spolehlivé spojení
Z
díky tom

Tento kabel

komponenty

Vychu
• Vyro
• Díky

Zabra
• Stíně

Snadn
• Prot

Vychu
• Liso
• Pruž
• Pryž
uto kabelu Scart

 vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio/video signálů mezi 

.

tnejte si kvalitnější obraz
beno s kvalitní konstrukcí
 pozlaceným konektorům je minimalizováno zhoršování signálu

ňuje ztrátě signálu
ní z holé mědi

á instalace
iskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

tnejte si zvýšenou odolnost
vaný konektor zabezpečující propojení
ný plášť z PVC
ová ochrana proti namáhání
 

Philips
kabel Scart

3,0m
Pozlacený

SWV2693W



 

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,490 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24,9 x 21,1 x 24,4 cm
• Čistá hmotnost: 1,072 kg
• Hmotnost obalu: 0,418 kg
• EAN: 87 12581 41689 8
• Počet spotřebitelských balení: 4

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 10,300 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 65,0 x 27,2 x 51,8 cm
• Čistá hmotnost: 6,432 kg

• Hmotnost obalu: 3,868 kg
• EAN: 87 12581 41690 4
• Počet spotřebitelských balení: 24

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,6 x 23,6 x 5,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,332 kg
• Čistá hmotnost: 0,268 kg
• Hmotnost obalu: 0,064 kg
• EAN: 87 12581 41684 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
•
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