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Philips
Flat Scart-kabel

1,5 m

SWV3542



 

Emballasje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93426 8
• Antall: 1
• Bruttovekt: 0,400 kg
• Taravekt: 0,080 kg
• Nettovekt: 0,320 kg
• Lengde: 27,00 cm
• Bredde: 16,80 cm
• Høyde: 4,50 cm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99665 5
• Antall: 3
• Bruttovekt: 1,620 kg
• Taravekt: 0,180 kg

• Nettovekt: 1,440 kg
• Lengde (cm): 27,20 cm
• Bredde (cm): 17,20 cm
• Høyde (cm): 13,70 cm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93427 5
• Antall: 18
• Bruttovekt: 9,700 kg
• Taravekt: 1,060 kg
• Nettovekt: 8,640 kg
• Lengde (cm): 54,00 cm
• Bredde (cm): 28,00 cm
• Høyde (cm): 31,50 cm
•

Flat Scart-kabel
1,5 m  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2008-10-01

Versjon: 4.1.11

12 NC: 9082 100 06309
EAN: 87 10895 93426 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SWV3

Produkt

24 karat 
24-karat, g
signalkvalite

Ledere m
Ledere med
og kabelen.

Flettet sk
Kobberflett
mot signalt

Fargekod
Fargekoded
kablene i ri

Godt gre
Dette glisik
komfortabe

Plug and 
Plug and pl

Metallag
Metallaget 
Dette gir ho

Fleksibel 
Fleksibel PV
i kabelen. D
installering.

Strekkav
Strekkavlas
enkelt å for
542/10

høydepu

gullbelagt
ullbelagte k
ten for kom

ed 4 hak
 4 hakk gir

jerming
et forsterke
ap og forsty

ede kont
e kontakte
ktige inn- og

p
re håndtake
lt å koble t

play
ay gir enkel

beskytter d
ldbarhet og

PVC-kap
C-kappe gir
en gir også

laster
tning forlen
eta endring
 kontakt
ontakter sikrer den beste 
ponentene.

k
 sikre tilkoblinger mellom utstyret 

t aluminiumsskjerming beskytter 
rrelser.

akter
r gjør det enkelt å installere 
 utganger

t gjør det enkelt og ergonomisk 
il komponentene.

 og rask installering av utstyr.

en indre koblingen av kabelen. 
 pålitelighet til tilkoblingen.

pe
 beskyttelse til den skjøre kjernen 
 større holdbarhet og enkel 

ger holdbarheten og gjør det 
er på ledningene.
nkter

http://www.philips.com

