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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

20 1 x 28,7 x 2.8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,098 kg
• Hmotnosť brutto: 0,218 kg
• Hmotnosť obalu: 0,120 kg
• EAN: 87 12581 39310 6
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

30,5 x 21 1 x 13,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,392 kg
• Hmotnosť brutto: 1,118 kg
• Hmotnosť obalu: 0,726 kg
• EAN: 87 12581 39723 4
• Počet spotrebiteľských balení: 4
•

Kompozitný A/V kábel
3,5 mm (M) 3 m 

Technické údaje

Dátum vydania  
2008-12-16

Verzia: 2.0.8

12 NC: 8670 000 36794
EAN: 87 12581 39310 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SWV3

Najdôlež

24-karáto
24-karátov
kvalitu sign

Meď s vy
Tento mede
signálu pri 

Opletené
Meďou ople
stratou sign

Farebne 
Farebne oz
vášho kábla

Plug and 
Plug and pl
komponent

Flexibilný
Flexibilný PV
kábla. Tiež
inštaláciu.

Gumený 
Gumený uv
spoľahlivý s

Kovový p
Kovový pláš
odolnosť a 
232W

itejšie f

vý pozlát
é pozlátené
álu pre vaše

sokou čist
ný vodič za

minimálnom

 tienenie
tené zosiln
álu a rušen

označené
načené kon
 do správn

play
ay ponúka 
ov bez časo

 PVC plá
C plášť za

 poskytuje z

uvoľňova
oľňovač nap
pojovací bo

lášť
ť chráni vn
spoľahlivosť
ený konektor
 konektory zaisťujú najlepšiu 
 komponenty.

otou
isťuje vysokú presnosť prenosu 
 odpore.

ené hliníkové tienenie chráni pred 
ím.

 konektory
ektory zjednodušujú inštaláciu 
ych vstupov a výstupov

jednoduchú inštaláciu 
vo náročných inštalácií.

šť
isťuje ochranu citlivého jadra 
výšenú odolnosť a jednoduchú 

č napnutia
nutia zaisťuje bezpečný, avšak 

d medzi káblom a koncovkou.

útorné prepojenie kábla. Zaisťuje 
 vášho prepojenia.
/10

unkcie

http://www.philips.com

