
ελτιώστε την ακουστική σας εµπειρ
Β
µε αυτό 

Εξασφαλίστε

προδιαγραφ

Απολα
• Οι ε
• Υψη

Προστ
• Θωρ

Εύκολ
• Χρω
• Αντι
• Plug

Εξασφ
• Εύκα
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ία
το ψηφιακό καλώδιο ήχου

 καλύτερη σύνδεση µε αυτό το ψηφιακό καλώδιο. Παρέχει ανώτερες 

ές σύνδεσης για τη µεταφορά σηµάτων ήχου µεταξύ των συσκευών.

ύστε καλύτερη ποιότητα ήχου
πίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήµατος
λή πυκνότητα αγώγιµου υλικού για καλύτερη µετάδοση σήµατος

ατεύει κατά της απώλειας σήµατος
άκιση αλουµινίου ενισχυµένου µε πλέγµα χαλκού

η εγκατάσταση
µατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές για άµεση αναγνώριση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
 and play για εύκολη χρήση

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
µπτη εξωτερική µόνωση από PVC
τικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης
στατευτικό µεταλλικό περίβληµα για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
 

Philips
καλώδιο scart

1,5 µ.
Στερεοφωνικός ήχος

SWV3051



 

Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93377 3
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,197 κ.
• Απόβαρο: 0,063 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,134 κ.
• Μήκος: 20,20 εκ.
• Πλάτος: 16,20 εκ.
• Ύψος: 6,90 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96078 6
• Ποσότητα: 4

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96079 3
• Ποσότητα: 36
• Μικτό βάρος: 11,78 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 6,97 κ.
• Καθαρό βάρος: 4,81 κ.
• Μήκος: 559 χιλ.
• Πλάτος: 293 χιλ.
• Ύψος: 660 χιλ.
•

Καλώδιο scart
1,5 µ. Στερεοφωνικός ήχος 

Προδιαγραφές
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ό περίβλη
ό περίβληµ
υ καλωδίου
πιστία της 
 24 καρατίων
 24 καρατίων διασφαλίζουν τη 
τος για τα συστατικά µέρη.

γώγιµου υλικού
ην κατασκευή του χαλκού 
ρη µετάδοση σηµάτων.

 ενισχυµένου µε πλέγµα χαλκού 
πώλεια σήµατος και τις 

ποιηµένες υποδοχές
οιηµένες υποδοχές διευκολύνουν 
λωδίου σας στις σωστές εισόδους 

λαβή καθιστά τη σύνδεση των 
ργονοµικά άνετη.

 play διευκολύνει την 
ευών χωρίς χρονοβόρες 
ης.

ή µόνωση από PVC
 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.

µα
α προστατεύει την εσωτερική 
. ∆ιασφαλίζει την ανθεκτικότητα 
σύνδεσης.
ϊόντος
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