
 

 

Philips
DVI кабел

1,5 м

SWV3412W
Получете повече от гледането

с този DVI кабел
Постигнете по-добра връзка за прехвърляне на видео сигнали между устройствата.

Гледайте картина с по-добро качество
• 24-каратови позлатени съединители оптимизират сигнала

Предпазва от загуби в сигнала
• Оплетка от мед, усилена с алуминиева екранировка

Лесно инсталиране
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване
• Plug and play за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Гъвкава PVC изолация
• Гумен захват
• Предпазен метален корпус за по-дълга експлоатация



 Съединител с 24-каратово златно 
покритие
24-каратови позлатени съединители осигуряват 
най-доброто качество на сигнала за вашите 
компоненти.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Гумен захват
Гуменият захват е сигурна, но гъвкава връзка 
между кабела и гнездото.

Оплетка
Оплетката от мед, усилена с алуминиева 
екранировка, предпазва от загуби в сигнала и 
смущения.

Лесно захващане

Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.

Plug and Play
Plug and play осигурява лесно инсталиране на 
компонентите без времепоглъщащи операции.

Метален корпус
Предпазният метален корпус предпазва 
вътрешната връзка в кабела. Той осигурява 
дълготрайност и надеждност на връзката.
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Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 39328 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19 x 28 x 2,5 см
• Нето тегло: 0,25 кг
• Бруто тегло: 0,35 кг
• Тегло с опаковката: 0,1 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 39743 2
• Брой потребителски опаковки: 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 21,2 x 14,6 x 29,5 см
• Нето тегло: 1 кг
• Бруто тегло: 1,6 кг
• Тегло с опаковката: 0,6 кг
•
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