
 

 

Philips
kábel Scart

1,5 m

SWV3602H
Zažite skvelý obraz a zvuk

s týmto 21-kolíkovým káblom Scart
Vykročte smerom k lepšiemu pripojeniu na prenos audio/video signálov medzi vašimi 
komponentmi.

Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu obrazu
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Chráni pred stratou signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Flexibilný PVC plášť
• Ochranný kovový plášť pre rozšírenú odolnosť

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie



 24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.

Kovový plášť
Kovový plášť chráni vnútorné prepojenie kábla. 
Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť vášho prepojenia.

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18 2 x 24,3 x 4,8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,311 kg
• Hmotnosť brutto: 0,387 kg
• Hmotnosť obalu: 0,076 kg
• EAN: 87 12581 57421 5
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 25 x 20 x 19,2 cm
• Čistá hmotnosť: 1,244 kg
• Hmotnosť brutto: 1,788 kg
• Hmotnosť obalu: 0,544 kg
• EAN: 87 12581 57422 2
• Počet užívateľských balení: 4
•

Technické údaje
Kábel Scart
1,5 m  
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