
örüntü deneyiminizi geliştir
G
bu komp

Ekipmanların

Daha 
• 24 a
• Güv

Sinyal
• Bakı

Kolay
• Hızlı
• Kola
• Kull

Uzun 
• Esne
• Kauç
• Uzu
in
onent video kablosuyla

ız arasında daha iyi bir bağlantıya adımınızı atın.

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

 kaybına karşı koruma
r örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

 kurulum
 tanıma için renk kodlu konektörler
y kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
anım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

süreli kullanımın keyfini çıkarın
k PVC kılıf
uk gerinim önleyici

n süreli kullanım için koruyucu metal kaplama
 

Philips
Komponent video kablosu

1,5 m

SWV3302W



 

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 39314 4
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19 x 28,5 x 2,5 cm
• Net ağırlık: 0,19 kg
• Brüt ağırlık: 0,33 kg
• Dara ağırlığı: 0.14 kg

Dış Karton
• EAN: 87 12581 39727 2
• Ambalaj sayısı: 4
• Dış karton (L x G x Y): 30,2 x 21 x 12 cm
• Net ağırlık: 0,76 kg
• Brüt ağırlık: 1,55 kg
• Dara ağırlığı: 0,79 kg
•
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