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λύτερη σύνδεση για τη µεταφορά σηµάτων εικόνας µεταξύ των συσκευών.
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Καλώδιο DVI
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Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93415 2
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,370 κ.
• Απόβαρο: 0,080 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,290 κ.
• Μήκος: 28,00 εκ.
• Πλάτος: 17,50 εκ.
• Ύψος: 3,5 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99666 2
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 1,430 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,270 κ.

• Καθαρό βάρος: 1,160 κ.
• Μήκος (εκ.): 28,20 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 17,70 εκ.
• Ύψος (εκ.): 14,20 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93416 9
• Ποσότητα: 24
• Μικτό βάρος: 8,600 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,640 κ.
• Καθαρό βάρος: 6,960 κ.
• Μήκος (εκ.): 56,00 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 29,00 εκ.
• Ύψος (εκ.): 32,00 εκ.
•

Καλώδιο DVI
1,5 µ.  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2008-10-01

Έκδοση: 4.2.9

12 NC: 9082 100 06298
EAN: 87 10895 93415 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
SWV3

Κύρια ση

Επίχρυση
Οι επίχρυσε
βέλτιστη πο

Χαλκός υ
Αυτός ο χάλ
µετάδοση σ

Πλεκτή θ
Η θωράκισ
προστατεύε
παρεµβολέ

Εύκολη λα
Αυτή η αντι
συσκευών ε

Plug and 
Η δυνατότη
εγκατάστασ
διαδικασίες

Μεταλλικ
Το µεταλλικ
σύνδεση το
και την αξιο

Εύκαµπτη
Η εύκαµπτ
προστασία σ
µεγαλύτερη

Ελαστικό 
Το ελαστικό
ασφαλή και
535/10

µεία προ

 υποδοχή
ς υποδοχές
ιότητα σήµα

ψηλής κα
κινος αγωγ
ηµάτων µε 

ωράκιση
η αλουµινίου
ι από την α
ς.

βή
ολισθητική 
ύκολη και ε

play
τα plug and
η των συσκ
 εγκατάστασ

ό περίβλη
ό περίβληµ
υ καλωδίου
πιστία της 

 εξωτερικ
η εξωτερική
τον ευπαθή
 ανθεκτικότ

εξάρτηµα
 εξάρτηµα 
 εύκαµπτη σ
 24 καρατίων
 24 καρατίων διασφαλίζουν τη 
τος για τα συστατικά µέρη.

θαρότητας
ός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη 
ελάχιστη αντίσταση.

 ενισχυµένου µε πλέγµα χαλκού 
πώλεια σήµατος και τις 

λαβή καθιστά τη σύνδεση των 
ργονοµικά άνετη.

 play διευκολύνει την 
ευών χωρίς χρονοβόρες 
ης.

µα
α προστατεύει την εσωτερική 
. ∆ιασφαλίζει την ανθεκτικότητα 
σύνδεσης.

ή µόνωση από PVC
 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.
ϊόντος

http://www.philips.com

