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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93401 5
• Quantidade: 1
• Peso Bruto: 0,170 kg
• Tara: 0,030 kg
• Peso Líquido: 0,140 kg
• Comprimento: 23,00 cm
• Largura: 14,00 cm
• Altura: 3,50 cm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99668 6
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 14,20 kg
• Tara: 14,00 kg

• Peso líquido: 68,00 kg
• Comprimento (cm): 23,20 cm
• Largura (cm): 14,20 cm
• Altura (cm): 14,20 cm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93402 2
• Quantidade: 24
• Peso bruto: 4.900 kg
• Tara: 0.820 kg
• Peso líquido: 4.080 kg
• Comprimento (cm): 45,50 cm
• Largura (cm): 25,00 cm
• Altura (cm): 32.50 cm
•

Cabo coaxial
2 m Fichas PAL 

Especificações

Data de publicação  
2009-01-21

Versão: 5.2.10

12 NC: 9082 100 06285
EAN: 87 10895 93401 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWV3

Produto

Cobre co
Este condut
elevada na 
mínima.

Conector
Os conecto
asseguram 
component

Protecçã
A protecção
entrançado
interferênci

Fáceis de
Esta pega a
component

Plug & Pl
O Plug & P
component
efectuar qu
complicada

Protecçã
A protecção
Garante a d

Revestim
O revestime
núcleo delic
durabilidad

Compens
O compens
uma junção
519/10

s em de

m elevad
or em cobr
transferênc

 banhado
res banhado
a melhor q
es.

o entranç
 em alumín
 protege co
as.

 segurar
ntideslizan

es fácil e er

ay
lay permite-
e e colocá-lo
alquer insta
.

o em met
 em metal 
urabilidade

ento flex
nto flexível 
ado do cab
e e facilidad

ador de t
ador de ten
 segura e f
o grau de pureza
e proporciona uma fiabilidade 
ia de sinal, com resistência 

 a ouro de 24 quilates
s a ouro de 24 quilates 

ualidade de sinal para os seus 

ada
io reforçada com cobre 
ntra perdas de sinal e 

te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

lhe instalar e adicionar um novo 
 em funcionamento sem ter de 
lação ou análise técnica 

al
protege a ligação interna do cabo. 
 e fiabilidade da sua ligação.

ível em PVC
em PVC oferece protecção para o 
o. Proporciona ainda maior 
e de instalação.

ensão em borracha
são em borracha proporciona 
lexível entre o cabo e a ficha.
staque

http://www.philips.com

