
örüntü deneyiminizi geliştir
G
bu Pal T

Bileşenler ar

Daha 
• 24 a

Daha 
• Güv
• 24 a

Sinyal
• Bakı

Kolay
• F/F a
• Dah

Uzun 
• Uzu
• Esne
• Kauç
in
ipi koaksiyel kabloyla

asında ses sinyallerinin aktarımı için daha iyi bir bağlantıya geçin.

iyi bir görüntü kalitesinin keyfini çıkarın
yar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

iyi ses kalitesinin keyfini çıkarın
enilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır
yar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir

 kaybına karşı koruma
r örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

 kurulum
daptör dahildir
a kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

süreli kullanımın keyfini çıkarın
n süreli kullanım için koruyucu metal kaplama
k PVC kılıf
uk gerinim önleyici
 

Philips
Koaksiyel kablo

10 m
Pal Fişleri

SWV3204



 

Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93383 4
• Miktar: 1
• Brüt Ağırlık: 0,400 kg
• Dara Ağırlığı: 0,090 kg
• Net Ağırlık: 0,310 kg
• Uzunluk: 28,00 cm
• Genişlik: 17,50 cm
• Yükseklik: 6,40 cm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96115 8
• Miktar: 2
• Brüt ağırlık: 1,050 kg
• Dara ağırlığı: 0.250 kg

• Net ağırlık: 0,800 kg
• Uzunluk (cm): 28,20 cm
• Genişlik (cm): 17.70 cm
• Yükseklik (cm): 13,00 cm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96114 1
• Miktar: 12
• Brüt ağırlık: 6,320 kg
• Dara ağırlığı: 1,520 kg
• Net ağırlık: 4,800 kg
• Uzunluk (cm): 55,50 cm
• Genişlik (cm): 30,00 cm
• Yükseklik (cm): 30,00 cm
•

Koaksiyel kablo
10 m Pal Fişleri 
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