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Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93516 6
• Miktar: 20
• Brüt ağırlık: 6.32 kg
• Dara ağırlığı: 2.10 kg
• Net ağırlık: 4.22 kg
• Uzunluk: 550 mm
• Genişlik: 400 mm
• Yükseklik: 206,4 mm

Boyutlar
• Brüt ağırlık: ,053 kg
• Dara ağırlığı: ,039 kg
• Net ağırlık: ,144 kg
• Ürün uzunluğu: 17,6 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 128 x 69 mm
•

Scart - A/V Adaptörü
2 Yolu  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-10-31

Sürüm: 3.1.5

12 NC: 9082 100 06328
EAN: 87 10895 93442 8

© 2008 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

Yüksek sa
Bu bakır ile
yüksek oran

Renk kod
Renk kodlu
çıkışlara ba

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Tak ve Ç
Tak ve çalış
yüklemelere
sağlar.

Ses Adap
Ürünün çok
dahildir.

Metal kap
Metal kapla
Bağlantınız

Esnek PV
Esnek PVC 
uzun ömür

Kauçuk g
Kauçuk ger
ama esnek
562/10

ellikleri

ltın kapla
n kaplama 
sini sağlar.

ltın kapla
n kaplama 
sini sağlar.

flıkta bak
tken, sinyal
da doğrulu

lu konekt
 bağlantılar
ğlamanızı k

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

alıştır
tır özelliği, 
 gerek olm

törleri D
 yönlü kulla

lama
ma, kablon

ın uzun öm

C Kılıf
kılıf, hassas
 ve kurulum

erinim ön
inim önleyic
 bir bağlant
ma konektör
konektörler, cihazlarınız için en iyi 

ma konektör
konektörler, cihazlarınız için en iyi 

ır
 aktarımında minimum dirençle 
k sağlar.

örler
, kablolarınızı doğru giriş ve 
olaylaştırır

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

bileşenlerin zaman alan 
adan kolayca kurulabilmesini 

ahildir
nılabilmesi için ses adaptörü 

un iç bağlantısını korur. 
ürlü ve güvenilir olmasını sağlar.

 kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, 
 kolaylığı sağlar.

leyici
i, kablo ile fiş arasında güvenli 
ı sağlar.

http://www.philips.com

