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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93413 8
• Miktar: 1
• Brüt Ağırlık: 0,160 kg
• Dara Ağırlığı: 0,050 kg
• Net Ağırlık: 0.110 kg
• Uzunluk: 23,00 cm
• Genişlik: 14.00 cm
• Yükseklik: 3,5 cm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99670 9
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: 0,850 kg
• Dara ağırlığı: 0,210 kg
• Net ağırlık: 0,640 kg
• Uzunluk (cm): 23.20 cm
• Genişlik (cm): 14.20 cm
• Yükseklik (cm): 14.20 cm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93414 5
• Miktar: 24
• Brüt ağırlık: 5,100 kg

• Dara ağırlığı: 1,260 kg
• Net ağırlık: 3.840 kg
• Uzunluk (cm): 45,00 cm
• Genişlik (cm): 25,00 cm
• Yükseklik (cm): 32,00 cm

İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,85 kg
• İç karton (L x G x Y): 23,2 x 14,2 x 14,2 cm
• Net ağırlık: ,64 kg
• Dara ağırlığı: 0,21 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 6,16 kg
• Dış karton (L x G x Y): 43,6 x 42,4 x 27,7 cm
• Net ağırlık: 2,64 kg
• Dara ağırlığı: 3,52 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 14 x 22,8 x 3 cm
• Brüt ağırlık: ,16 kg
• Net ağırlık: ,11 kg
• Dara ağırlığı: 0.05 kg
•

HDMI kablosu
1,5 m Yüksek hızlı 

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-09-29

Sürüm: 7.0.10

12 NC: 9082 100 06296
EAN: 87 10895 93413 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWV3

Ürün öz

Deep Co
HDTV'lerin
çıkmasını sa
YCbCr) ren
oranı sağlar
geçişler için
kaldırır.

Lossless A
Kayıpsız sık
TrueHD ve

24 ayar a
24 ayar altı
sinyal kalite

Yüksek sa
Bu bakır ile
yüksek oran

Örgülü k
Bakır örgüy
kaybına ve 

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Tak ve Ç
Tak ve çalış
yüklemelere
sağlar.
534/10

ellikleri

lor™
 milyonlarca
ğlayarak, 3

k derinlikler
. Yumuşak t
 ekranda gö

udio™
ıştırılmış ye
 DTS-HD'yi

ltın kapla
n kaplama 
sini sağlar.

flıkta bak
tken, sinyal
da doğrulu

oruyucu
le güçlendir
parazite ka

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

alıştır
tır özelliği, 
 gerek olm
 renkten milyarlarca renge 
0 bit, 36 bit ve 48 bit (RGB ya da 
ini destekler. Artırılmış kontrast 
on geçişleri ve renkler arası küçük 
rülen renk şeritlerini ortadan 

ni dijital ses formatları Dolby 
 destekler.

ma konektör
konektörler, cihazlarınız için en iyi 

ır
 aktarımında minimum dirençle 
k sağlar.

ilmiş alüminyum koruyucu, sinyal 
rşı koruma sağlar.

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

bileşenlerin zaman alan 
adan kolayca kurulabilmesini 

http://www.philips.com

