Philips
Επίπεδο καλώδιο scart

1,5 µ.
SWV3542

Βελτιώστε την οπτική σας εµπειρία
µε αυτό το κρυφό καλώδιο ήχου/εικόνας
Εξασφαλίστε καλύτερη σύνδεση για τη µεταφορά σηµάτων ήχου/εικόνας µεταξύ των
συσκευών σας. Επίπεδη σχεδίαση για εύκολη κρυφή εγκατάσταση.
Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήµατος
• Βύσµα 4 υποδοχών για ασφαλείς συνδέσεις
Προστατεύει κατά της απώλειας σήµατος
• Θωράκιση αλουµινίου ενισχυµένου µε πλέγµα χαλκού
Εύκολη εγκατάσταση
• Χρωµατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές για άµεση αναγνώριση
• Αντιολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
• Plug and play για εύκολη χρήση
Εξασφαλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Προστατευτικό µεταλλικό περίβληµα για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC
• Ελατήριο ανακούφισης καταπόνησης για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
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Επίπεδο καλώδιο scart
1,5 µ.

Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Συσκευασία
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93426 8
Ποσότητα: 1
Μικτό βάρος: 0,400 κ.
Απόβαρο: 0,080 κ.
Καθαρό βάρος: 0,320 κ.
Μήκος: 27,00 εκ.
Πλάτος: 16,80 εκ.
Ύψος: 4,50 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99665 5
Ποσότητα: 3
Μικτό βάρος: 1,620 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0,180 κ.

•
•
•
•

Καθαρό βάρος: 1,440 κ.
Μήκος (εκ.): 27,20 εκ.
Πλάτος (εκ.): 17,20 εκ.
Ύψος (εκ.): 13,70 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93427 5
Ποσότητα: 18
Μικτό βάρος: 9,700 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1,060 κ.
Καθαρό βάρος: 8,640 κ.
Μήκος (εκ.): 54,00 εκ.
Πλάτος (εκ.): 28,00 εκ.
Ύψος (εκ.): 31,50 εκ.

•

Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων
Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων διασφαλίζουν τη
βέλτιστη ποιότητα σήµατος για τα συστατικά µέρη.
Βύσµα 4 υποδοχών
Τα βύσµατα 4 υποδοχών εξασφαλίζουν σταθερές
συνδέσεις µεταξύ του συστατικού µέρους και του
καλωδίου σας.
Πλεκτή θωράκιση
Η θωράκιση αλουµινίου ενισχυµένου µε πλέγµα χαλκού
προστατεύει από την απώλεια σήµατος και τις
παρεµβολές.
Χρωµατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές
Οι χρωµατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές διευκολύνουν
την εγκατάσταση του καλωδίου σας στις σωστές εισόδους
και εξόδους
Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των
συσκευών εύκολη και εργονοµικά άνετη.
Plug and play
Η δυνατότητα plug and play διευκολύνει την
εγκατάσταση των συσκευών χωρίς χρονοβόρες
διαδικασίες εγκατάστασης.
Μεταλλικό περίβληµα
Το µεταλλικό περίβληµα προστατεύει την εσωτερική
σύνδεση του καλωδίου. ∆ιασφαλίζει την ανθεκτικότητα
και την αξιοπιστία της σύνδεσης.
Εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC
Η εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC παρέχει
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.
Ελατήριο ανακούφισης καταπόνησης
Το ελατήριο ανακούφισης καταπόνησης επιτρέπει τον
εύκολο χειρισµό του καλωδίου και παρέχει µεγαλύτερη
ανθεκτικότητα.
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