
ehosta katseluelämystäsi
T
5-suunta

Ota käyttöö

Nauti
• 24 k

Nauti
• Puht

Suoja
• Kup

Helpp
• Liitt
• Plug
• Muk

Nauti
• Suoj
• Jous
• Kum
inen manuaalinen vaihtaja

n paremmat liitännät AV-signaalin välittämisessä laitteiden välillä.

 laadukkaammasta kuvasta
araatin kullatut liittimet optimoivat signaalin

 laadukkaammasta äänestä
aasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

a signaalihäviöiltä
aripunospäällysteinen lujitettu alumiinisuojus

o asentaa
imien värikoodit helpottavat tunnistamista
 and play takaa vaivattoman käytön
ana verkkolaite

 pidemmästä käyttöiästä
aava metallikuori pidentää käyttöikää
tava PVC-kuori
inen vedonpoistin
 

Philipsin
Automaattinen vaihtaja

3-suuntainen
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Pakkaus
• Määrä: 1
• Kokonaispaino: 0,720 kg
• Taara: 0,120 kg
• Nettopaino: 0 600 kg
• Pituus: 18,50 cm
• Leveys: 17,50 cm
• Korkeus: 9,50 cm

Sisäpakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96143 1
• Määrä: 2
• Kokonaispaino: 1,400 kg
• Taara: 0 200 kg

• Nettopaino: 1,200 kg
• Pituus (cm): 19,20 cm
• Leveys (cm): 17,70 cm
• Korkeus (cm): 18,70 cm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96144 8
• Määrä: 12
• Kokonaispaino: 9,00 kg
• Taara: 1,80 kg
• Nettopaino: 7,20 kg
• Pituus (cm): 50,00 cm
• Leveys (cm): 37,00 cm
• Korkeus (cm): 47,00 cm
•

Automaattinen vaihtaja
3-suuntainen komposiitti-AV-liitäntä 
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