
elhore a sua experiência de visual
M
com esta

Consiga uma

componente

Desfru
• Os c

Desfr
• Os c

Instal
• Pega
• Plug

Desfru
• Prot

Amig
• Con
ização
s extremidades do conector PAL

 melhor ligação para transferir sinais de áudio/vídeo entre os seus 

s.

te de melhor qualidade de imagem
onectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

ute de melhor qualidade de áudio
onectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

ação fácil
 ergonómica antideslizante para utilização fácil
 & Play para uma instalação mais fácil

te de durabilidade alargada
ecção em metal para durabilidade alargada

o do ambiente
strução sem chumbo, amiga do ambiente
 

Philips
Extremidades do conector 
PAL

9,52 mm (M) - 9,522 mm (F)

SWV3561



 

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93514 2
• Quantidade: 20
• Peso bruto: 2,98 kg
• Tara: 2,10 kg
• Peso líquido: .88 kg
• Comprimento: 550 mm
• Largura: 400 mm
• Altura: 206,4 mm

Dimensões
• Peso bruto: .083 kg
• Tara: .039 kg
• Peso líquido: .044 kg
• Comprimento do produto: 17,6 cm
• Dimensões do produto (L x A): 128 x 69 mm
•

Extremidades do conector PAL
9,52 mm (M) - 9,522 mm (F)  
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