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Digitale audiokabel
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Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96080 9
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 0,80 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,2 kg
• Nettogewicht: 0,60 kg
• Lengte: 235 mm
• Breedte: 152 mm
• Hoogte: 153 mm

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,15 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,05 kg
• Nettogewicht: 0,10 kg
• Lengte van het product: 23 cm
• Afmetingen van product (B x H): 138 x 38 mm
•

Digitale audiokabel
2,0 m  

Specificaties

Publicatiedatum  
2008-12-11

Versie: 2.1.4

12 NC: 9082 100 06335
EAN: 87 10895 93445 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SWV3

Product

Flexibele
Flexibele PV
kabel besch
duurzaamh

Loodvrije
Loodvrije co

Zuiver ko
Deze kope
signaalover

Rubberdr
De rubberd
toch flexibe
stekker.

Gevlocht
De gevlocht
beschermt 

Ligt gem
Met deze a
eenvoudig, 

Plug & Pl
Dankzij Plu
en snel inst

Metalen o
Het metale
van de kab
betrouwbaa
566/10

kenmerk

 PVC-aan
C-aansluitin
ermt. Zorg
eid en is ge

 construc
nstructie va

per
ren conduct
dracht met 

ukvermin
rukvermind
l verbinding

en besche
en, versterk
tegen signa

akkelijk in
ntisliphand
ergonomisc

ay
g & Play ku
alleren.

mhulsel
n omhulsel 
el en zorgt 
rheid van d
sluiting
g die de gevoelige kern van de 

t voor een verlengde 
makkelijk te installeren.

tie
n milieuvriendelijke materialen.

or zorgt voor nauwkeurige 
minimale weerstand.

dering
ering zorgt voor een veilig maar 
spunt tussen de kabel en de 

rming
te aluminium bescherming 

alverlies en storingen.

 de hand
greep kunt u de componenten 
h en comfortabel aansluiten.

nt u de componenten eenvoudig 

beschermt de interne verbinding 
voor duurzaamheid en 
e verbinding.
en

http://www.philips.com

