
ozdvihnite svoj zážitok z pozerania
P
s týmto 

Vykročte sm

komponentm

Vychu
• 24-k

Vychu
• Med

Chrán
• Meď

Jedno
• Fare
• Plug
• Vrát

Vychu
• Och
• Flex
• Gum
5-smerným manuálnym prepínačom

erom k lepšiemu pripojeniu na prenos audio/video signálov medzi vašimi 

i.

tnajte si lepšiu kvalitu obrazu
arátové pozlátené konektory optimalizujú signál

tnajte si lepšiu kvalitu zvuku
ený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

i pred stratou signálu
ou opletené zosilnené hliníkové tienenie

duchá inštalácia
bne označené konektory pre okamžité rozpoznanie
 and play pre jednoduché používanie
ane sieťového adaptéra

tnajte si predĺženú životnosť
ranný kovový plášť pre rozšírenú odolnosť
ibilný PVC plášť
ený uvoľňovač napnutia
 

Philips
Automatický prepínač

3-smerný
Kompozitné A/V pripojenia

SWV3574



 

Balenie
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: 0,720 kg
• Hmotnosť obalu: 0,120 kg
• Čistá hmotnosť: 0,600 kg
• Dĺžka: 18,50 cm
• Šírka: 17 50 cm
• Výška: 9 50 cm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96143 1
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 1,400 kg
• Hmotnosť obalu: 0 200 kg

• Netto hmotnosť: 1,200 kg
• Dĺžka (cm): 19,20 cm
• Šírka (cm): 17 70 cm
• Výška (cm): 18,70 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96144 8
• Množstvo: 12
• Hmotnosť brutto: 9,00 kg
• Hmotnosť obalu: 1 80 kg
• Netto hmotnosť: 7,20 kg
• Dĺžka (cm): 50 00 cm
• Šírka (cm): 37 00 cm
• Výška (cm): 47 00 cm
•

Automatický prepínač
3-smerný Kompozitné A/V pripojenia 
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