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cablu A/V Composite cu conector de 3,5 mm (M)

e mai bună pentru transferul semnalelor audio/video între componente.

jează împotriva pierderii semnalului
nare din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu

taţi-vă cu imagini și sunet de o calitate mai bună
ectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
onductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

are simplă
ectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
 and play pentru facilitarea utilizării

aţi-vă de o rezistenţă sporită
asă flexibilă din PVC

ucerea uzurii cauciucului
liș protector de metal pentru o rezistenţă sporită
 

Philips
Cablu A/V Compozit

3,5 mm (M)
3 m

SWV3232W



 

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

20.1 x 28,7 x 2,8 cm
• Greutate netă: 0,098 kg
• Greutate brută: 0,218 kg
• Greutate proprie: 0,120 kg
• EAN: 87 12581 39310 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30,5 x 21.1 x 13.5 cm
• Greutate netă: 0,392 kg
• Greutate brută: 1,118 kg
• Greutate proprie: 0,726 kg
• EAN: 87 12581 39723 4
• Număr de ambalaje: 4
•

Cablu A/V Compozit
3,5 mm (M) 3 m 
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