
 

 

Philips
Cabo vídeo componente

1,5 m

SWV3302W
Aprimore sua experiência visual

com este cabo vídeo componente
Evolua para uma conexão melhor de vídeo entre componentes.

Desfrute de uma qualidade de imagem superior
• Conectores folheados a ouro 24 quilates melhoram o sinal
• Condutor de cobre de alta pureza para uma transferência de sinais confiável

Protege contra a perda de sinal
• Blindagem em alumínio reforçado trançado com cobre

Instalação fácil
• Conectores coloridos, para reconhecimento imediato
• Pegada firme e ergonômica para uma utilização fácil
• Plug and play para usar com facilidade

Desfrute da alta durabilidade
• Invólucro de PVC flexível
• Disp. de borracha p/diminuir esforço
• Carcaça metálica protetora para maior durabilidade



 Conector folheado a ouro 24 quilates
Conectores folheados a ouro 24 quilates garantem a 
melhor qualidade de sinal para os seus componentes.

Conectores coloridos
As conexões coloridas facilitam a instalação do cabo 
nas entradas e saídas corretas

Cobre de alta pureza
Este condutor de cobre proporciona alta precisão na 
transferência de sinais com resistência mínima.

Invólucro de PVC flexível
O invólucro de PVC flexível protege o delicado 
núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e 
facilidade de instalação.

Disp. de borracha p/diminuir esforço
Um dispositivo de borracha para diminuição de 
esforço permite uma junção segura, embora 
mantendo a flexibilidade, entre o cabo e o plugue.

Blindagem trançada
A blindagem em alumínio reforçado trançado com 
cobre protege contra a perda de sinal e 
interferência.

Fácil de segurar
Essa pegada firme faz com que a conexão de 
componentes seja fácil e ergonomicamente 
confortável.

Plug and play
O Plug and play oferece instalação fácil de 
componentes sem instalações demoradas.

Carcaça metálica
A carcaça metálica protege a conexão interna do 
cabo. Ela garante a confiabilidade e a durabilidade da 
conexão.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19 x 28,5 x 2,5 cm
• Peso líquido: 0,19 kg
• Peso bruto: 0,33 kg
• Peso da embalagem: 0.14 kg
• EAN: 87 12581 39314 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 30,2 x 21 x 12 cm
• Peso líquido: 0,76 kg
• Peso bruto: 1,55 kg
• Peso da embalagem: 0,79 kg
• EAN: 87 12581 39727 2
• Número de embalagens para o cliente: 4
•

Especificações
Cabo vídeo componente
1,5 m
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