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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 39324 3
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

19 x 28,5 x 2,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,12 κ.
• Μικτό βάρος: 0,26 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,14 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 39730 2
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30,2 x 21 x 12 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
• Μικτό βάρος: 1,7 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,22 κ.
•

Καλώδιο S-Video σε Scart
1,5 µ.  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2008-10-28

Έκδοση: 1.0.6

12 NC: 8670 000 36809
EAN: 87 12581 39324 3

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
SWV3

Κύρια ση

Χρωµατικ
Οι χρωµατι
την εγκατάσ
και εξόδους

Εύκαµπτη
Η εύκαµπτ
προστασία σ
µεγαλύτερη

Ελαστικό 
Το ελαστικό
ασφαλή και

Πλεκτή θ
Η θωράκισ
προστατεύε
παρεµβολέ

Εύκολη λα
Αυτή η αντι
συσκευών ε

Plug and 
Η δυνατότη
εγκατάστασ
διαδικασίες

Μεταλλικ
Το µεταλλικ
σύνδεση το
και την αξιο

Επίχρυση
Οι επίχρυσε
βέλτιστη πο
612W

µεία προ

ά κωδικο
κά κωδικοπ
ταση του κα

 εξωτερικ
η εξωτερική
τον ευπαθή
 ανθεκτικότ

εξάρτηµα
 εξάρτηµα 
 εύκαµπτη σ

ωράκιση
η αλουµινίου
ι από την α
ς.

βή
ολισθητική 
ύκολη και ε

play
τα plug and
η των συσκ
 εγκατάστασ

ό περίβλη
ό περίβληµ
υ καλωδίου
πιστία της 

 υποδοχή
ς υποδοχές
ιότητα σήµα
ποιηµένες υποδοχές
οιηµένες υποδοχές διευκολύνουν 
λωδίου σας στις σωστές εισόδους 

ή µόνωση από PVC
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