
răiţi o experienţă audio no
T
cu acest 

O mai bună 

transferul se

Bucur
• Con

Prote
• Ecra

Instal
• Plug
• Con

Bucur
• Carc
• Red
• Înve
uă
cablu scart audio stereo

conexiune cu acest cablu digital. Acesta oferă o conexiune superioară pentru 

mnalelor audio între componente.

aţi-vă de o calitate audio mai bună
ectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul

jează împotriva pierderii semnalului
nare din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu

are simplă
 and play pentru facilitarea utilizării
ectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee

aţi-vă de o rezistenţă sporită
asă flexibilă din PVC

ucerea uzurii cauciucului
liș protector de metal pentru o rezistenţă sporită
 

Philips
Cablu Scart la audio stereo

1,5 m

SWV3622W



 

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 39268 0
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19 x 27,9 x 2,5 cm
• Greutate netă: 0,136 kg
• Greutate brută: 0,227 kg
• Greutate proprie: 0,091 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 39706 7
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie exterioară (L x L x Î): 27,9 x 20,3 x 12,7 cm
• Greutate netă: 0,544 kg
• Greutate brută: 0,907 kg
• Greutate proprie: 0,363 kg
•

Cablu Scart la audio stereo
1,5 m  
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