
 

 

Philips
Cabo VGA

Conectores DB15 (M)/DB15 (M)

3 m
Cinzento

SWV2713W
Garanta uma ligação fiável

com este cabo VGA
Transfira sinais de vídeo entre o seu televisor e PC com este cabo VGA.

Instalação fácil
• Parafusos de orelhas moldados

Desfrute de durabilidade alargada
• Extremidades moldadas para durabilidade alargada
• Compensador de tensão em borracha

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente



 Parafusos de orelhas moldados
Rode os conectores facilmente com os seus dedos. 
Não é necessário utilizar chave de fendas ou outras 
ferramentas.

Extremidades moldadas
As extremidades moldadas evitam o desgaste e 
aumentam a vida do cabo.

Compensador de tensão em borracha
O compensador de tensão em borracha 
proporciona uma junção segura e flexível entre o 
cabo e a ficha.
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Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 36377 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 23,4 x 3,7 cm
• Peso líquido: 0,18 kg
• Peso bruto: 0,22 kg
• Tara: 0,04 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 36378 9
• Número de embalagens para o consumidor: 24

• Embalagem exterior (C x L x A): 40 x 39 x 24 cm
• Peso líquido: 4,32 kg
• Peso bruto: 6,54 kg
• Tara: 2,22 kg

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 36379 6
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Peso bruto: 1 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

39 x 12,5 x 11,5 cm
• Peso líquido: 0,72 kg
• Tara: 0,28 kg
•

Especificações
Cabo VGA
Conectores DB15 (M)/DB15 (M) 3 m, Cinzento
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