Philips
PAL koaksiyel kablo

5m
Erkek-Diși

SWV2900T

Güvenilir bir bağlantı sağlayın
bu Pal tipi Koaksiyel Kabloyla
Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya
güvenebilirsiniz.
Mükemmel görüntü kalitesinin keyfini çıkarın
• Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler
Mükemmel ses kalitesinin keyfini çıkarın
• Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır
Kolay kurulum
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Güvenli bağlantılar için kalıplı fiș
• Esnek PVC kılıf
• Kauçuk gerinim önleyici
Minimum ambalaj malzemesi
• Asma kulpu
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PAL koaksiyel kablo
5 m Erkek-Diși

Teknik Özellikler
Ambalaj boyutları

•
•
•
•

Ambalaj boyutları (G x Y x D): 12 x 18 x 3,5 cm
Net ağırlık: ,251 kg
Brüt ağırlık: ,252 kg
Dara ağırlığı: ,001 kg

Özellikler
Dıș Karton

•
•
•
•

Dıș karton (L x G x Y): 50,8 x 26,7 x 25,4 cm
Net ağırlık: 12,048 kg
Brüt ağırlık: 12,52 kg
Dara ağırlığı: ,472 kg

•

Nikel kaplama konektörler

Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör
arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı
sunar.

Yüksek saflıkta bakır

Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum
dirençle yüksek oranda doğruluk sağlar.

Kolay tutuș

Bu kaymaz tutuș bileșenlerinizi kolay ve ergonomik
açıdan rahat bir șekilde bağlamanızı sağlar.

Kalıplı fiș

Kalıplı fișler, bileșenler arasında güvenli bağlantı ve
uzun süreli kullanım sağlar.

Esnek PVC Kılıf

Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur.
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Kauçuk gerinim önleyici

Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiș arasında güvenli
ama esnek bir bağlantı sağlar.

Asma kulpu

Asılabilen ürünler, minimum ambalaj malzemesi
kullanılmasını sağlar ve alternatif görünüm
seçenekleri sunar.
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