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Förpackning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93426 8
• Kvantitet: 1
• Bruttovikt: 0,400 kg
• Taravikt: 0,080 kg
• Nettovikt: 0,320 kg
• Längd: 27,00 cm
• Bredd: 16,80 cm
• Höjd: 4,50 cm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99665 5
• Kvantitet: 3
• Bruttovikt: 1,620 kg
• Taravikt: 0,180 kg

• Nettovikt: 1,440 kg
• Längd (cm): 27,20 cm
• Bredd (cm): 17,20 cm
• Höjd (cm): 13 70 cm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93427 5
• Kvantitet: 18
• Bruttovikt: 9,700 kg
• Taravikt: 1,060 kg
• Nettovikt: 8,640 kg
• Längd (cm): 54,00 cm
• Bredd (cm): 28,00 cm
• Höjd (cm): 31,50 cm
•

Platt SCART-kabel
1,5 m  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-10-02

Version: 4.1.11

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

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SWV3

Produkt

24 karats
24-karats g
signalkvalite

4-skåriga
4-skåriga k
komponent

Flätad sk
Kopparfläta
signalförlus

Färgkoda
Färgkodade
kabeln i rät

Enkelt gr
Det halkfria
bekvämt at

Plug and 
Plug-and-pl
utan tidskrä

Metallhöl
Metallhöljet
garanterar 

Flexibelt 
Flexibelt PV
Det ger äve

Fjädrad d
Fjädrad dra
och ger öka
542/10

fördelar

 guldpläte
uldpläterad
ten för din

 kontakte
ontakter ge
en och kab

ärmning
d förstärkt 

t och störnin

de konta
 anslutning
t in- och ut

epp
 greppet gö
t ansluta ko

play
ay gör det e
vande insta

je
 skyddar ka
att anslutni

PVC-hölj
C-hölje ger 
n utökad h

ragavlast
gavlastning 
d hållbarhe
rad kontakt
e kontakter ger den högsta 
a komponenter.

r
r säkra anslutningar mellan 
eln.

aluminiumskärmning skyddar mot 
gar.

kter
ar gör det enkelt att installera 
gång

r det enkelt och ergonomiskt 
mponenterna.

nkelt att installera komponenter 
llationer.

belns interna anslutning. Det 
ngen är hållbar och tillförlitlig.

e
skydd för kabelns ömtåliga kärna. 
ållbarhet och enkel installation.

ning
gör det enkelt att använda kabeln 
t.

http://www.philips.com

