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Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93432 9
• Miktar: 20
• Brüt ağırlık: 2,28 kg
• Dara ağırlığı: 2.10 kg
• Net ağırlık: ,18 kg
• Uzunluk: 543 mm
• Genişlik: 400 mm
• Yükseklik: 206,4 mm

Boyutlar
• Brüt ağırlık: ,048 kg
• Dara ağırlığı: ,039 kg
• Net ağırlık: ,009 kg
• Ürün uzunluğu: 17,6 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 124 x 45 mm
•

F konektörler
Çevirmeli  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2009-01-21

Sürüm: 2.2.8

12 NC: 9082 100 06314
EAN: 87 10895 93430 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWV3

Ürün öz

24 ayar a
24 ayar altı
sinyal kalite

24 ayar a
24 ayar altı
sinyal kalite

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Tak ve Ç
Plug & Play
kurabilmen
karmaşık k
analiz yapm

Metal kap
Metal kapla
Bağlantınız

Kurşunsu
Çevre dostu
555/10

ellikleri

ltın kapla
n kaplama 
sini sağlar.

ltın kapla
n kaplama 
sini sağlar.

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

alıştır
 (Tak ve ça
izi veya ekle
urulum pro
aya gerek 

lama
ma, kablon

ın uzun öm

z yapı
 malzemele
ma konektör
konektörler, cihazlarınız için en iyi 

ma konektör
konektörler, cihazlarınız için en iyi 

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

lıştır), yeni bir bileşeni 
yebilmenizi ve bu bileşeni, 

sedürleri izlemeye veya teknik 
kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

un iç bağlantısını korur. 
ürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

rin kurşunsuz yapısı.

http://www.philips.com

