
 

Philips
S-videó kábel

1,5 m-es

SWV3502W
Fokozza a vizuális élményt

ezzel az S-video kábellel
Jobb videokapcsolatot biztosít az összetevők között.

Jobb képminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Jelveszteség elleni védelem
• Rézfonattal megerősített alumínium árnyékolás

Könnyű beállítás
• Könnyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért

Nagyobb tartósság
• Rugalmas PVC-burkolat
• Gumi törésgátló
• Tartós kivitel a fémhüvely jóvoltából
 



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Nagy tisztaságú réz
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy 
pontosságú jelátvitelt biztosít.

Fonott árnyékolás
A rézfonattal megerősített alumínium védőburkolat 
védelmet nyújt a jelvesztéssel és az interferenciával 
szemben.

Színkódos csatlakozók
Az eltérő színek segítségével a kábelek könnyen a 
megfelelő kimeneti és bemeneti csatlakozókba 
illeszthetők

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó 
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik 
egymáshoz.

Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.
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Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 39311 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9 x 28,5 x 2,5 cm
• Nettó tömeg: 0,03 kg
• Bruttó tömeg: 0,13 kg
• Önsúly: 0,1 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 39724 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,5 x 10,5 x 12 cm
• Nettó tömeg: 0,12 kg
• Bruttó tömeg: 0,64 kg
• Önsúly: 0,52 kg
•

Műszaki adatok
S-videó kábel
1,5 m-es  
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