
 

Philips
Cabo S-video

15 m

SWV2733W
Garanta uma ligação fiável

com este cabo S-Video
Confie neste cabo para lhe proporcionar uma ligação de vídeo fiável entre componentes.

Desfrute de melhor qualidade de imagem
• Construção de qualidade
• Conectores banhados a níquel para contacto fiável

Protecção contra perda de sinal
• Protecção em cobre puro

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Ficha moldada para ligações seguras
• Revestimento flexível em PVC
 



 Ficha moldada
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre 
os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Protecção em cobre puro
A protecção em cobre puro protege contra a perda 
de sinal.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Construção de qualidade
A construção de qualidade utiliza apenas materiais 
topo de gama para criar produtos de durabilidade 
alargada.

Conectores banhados a níquel
Os conectores banhados a níquel estabelecem um 
contacto perfeito entre o cabo e o conector, para 
proporcionar uma ligação fiável.
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Destaques
64,7 x 26 x 52 cm • Tara: .43 kg
•

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

19,5 x 23.5 x 6,5 cm
• Peso líquido: .36 kg
• Peso bruto: .42 kg
• Tara: 0,06 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

• Peso líquido: 8,64 kg
• Peso bruto: 11,73 kg
• Tara: 3,09 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,4 x 20,6 x 24,1 cm
• Peso líquido: 1.44 kg
• Peso bruto: 1,87 kg
Especificações
Cabo S-video
15 m  
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