
 experienţă vizuală nouă
O
cu acești

O conexiun

Bucur
• Con

Bucur
• Con

Instal
• Mân
• Plug

Bucur
• Înve

Ecolo
• Con
 conectori F răsuciţi

e mai bună pentru transferul semnalelor audio/video între componente.

aţi-vă de imagini de o calitate mai bună
ectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul

aţi-vă de o calitate audio mai bună
ectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul

are simplă
er ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
 and Play, pentru instalare mai ușoară

aţi-vă de o rezistenţă sporită
liș protector de metal pentru o rezistenţă sporită

gic
strucţie ecologică fără plumb
 

Philips
Conectori F

Răsucit

SWV3555



 

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93432 9
• Cantitate: 20
• Greutate brută: 2,28 kg
• Greutate proprie: 2.10 kg
• Greutate netă: 0,18 kg
• Lungime: 543 mm
• Lăţime: 400 mm
• Înălţime: 206,4 mm

Dimensiuni
• Greutate brută: .048 kg
• Greutate proprie: .039 kg
• Greutate netă: .009 kg
• Lungime produs: 17,6 cm
• Dimensiuni produs (L x Î): 124 x 45 mm
•
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