
 

 

Philips
Koaksialkabel

5 m
F-type Hvid

SWV3104S
Oplev suverænt TV

med dette F-Type-antennekabel
Skab en bedre AV-forbindelse mellem komponenterne.

Få bedre billed- og lydkvalitet
• 24 karat forgyldte stik giver det optimale signal
• Kobberleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel

Beskytter mod tab af signal
• Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning

Få øget holdbarhed
• Beskyttende metalkappe giver øget holdbarhed
• Fleksibel PVC-kappe

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Miljøvenlig
• Miljøvenligt, blyfrit design



 24 karat forgyldt stik
24 karat forgyldte stik sikrer den bedste 
signalkvalitet for dine komponenter.

Metalkappe
Metalkappen beskytter kablets interne stik. Det 
sikrer din tilslutnings holdbarhed og pålidelighed.

Kobber med høj renhed
Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed 
ved signaloverførsel med minimal modstand.

Belagt afskærmning
Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning 
beskytter mod tab af signal og mod interferens.

Behageligt greb
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponeter.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Blyfrit design
Blyfri, fremstillet af miljøvenlige materialer.
SWV3104S/10

Vigtigste nyheder
Udgivelsesdato  
2009-12-01

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 55084
EAN: 87 12581 49481 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 18,0 x 24,1 x 4,8 cm
• Nettovægt: 0,199 kg
• Bruttovægt: 0,288 kg
• Taravægt: 0,089 kg
• EAN: 87 12581 49481 0
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 26,2 x 19,6 x 22,4 cm
• Nettovægt: 0,796 kg
• Bruttovægt: 1,402 kg
• Taravægt: 0,606 kg
• EAN: 87 12581 49482 7
• Antal forbrugeremballager: 4
•
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