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Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 39308 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 28,5 x 4 см
• Нето тегло: 0,38 кг
• Бруто тегло: 0,54 кг
• Тегло с опаковката: 0,16 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 39721 0
• Брой потребителски опаковки: 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 30,2 x 21 x 17,2 см
• Нето тегло: 1,52 кг
• Бруто тегло: 2,41 кг
• Тегло с опаковката: 0,89 кг
•

Композитен A/V кабел
3 м  

Спецификации

Дата на издаване  
2008-10-28

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 000 36792
EAN: 87 12581 39308 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SWV3

Акценти

Цветово
Цветово к
включване
входове и и

Гъвкава 
Гъвкавата
сърцевина 
удълженат
инсталира

Гумен за
Гуменият 
между каб

Оплетка
Оплеткат
екраниров
смущения.

Plug and 
Plug and pl
компонент

Метален
Предпазни
вътрешна
дълготрай

Съедини
24-карато
най-доброт
компонент

Мед с ви
Този меден
предаване
съпротивл
213W

 на про

 кодиран
одиранит
то на кабе
зходи

PVC изол
 PVC изола
на кабела.
а експлоа
не.

хват
захват е с
ела и гнезд

а от мед, 
ка, предпаз

Play
ay осигуряв
ите без в

 корпус
ят метал
та връзка 
ност и над

тел с 24-
ви позлат
о качест
и.

сока чис
 проводни

 на сигнала
ение.
и съединители
е съединители улесняват 
лите към съответните 

ация
ция предпазва нежната 
 Тя също допринася за 
тация и лекота при 

игурна, но гъвкава връзка 
ото.

усилена с алуминиева 
ва от загуби в сигнала и 

а лесно инсталиране на 
ремепоглъщащи операции.

ен корпус предпазва 
в кабела. Той осигурява 
еждност на връзката.

каратово златно покритие
ени съединители осигуряват 
во на сигнала за вашите 

тота
к осигурява висока точност на 
 при минимално 
/10

дукта

http://www.philips.com

