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Emballagens mål
• EAN: 87 12581 39322 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 19 x 28,5 x 2,5 cm
• Nettovægt: 0,12 kg
• Bruttovægt: 0,26 kg
• Taravægt: 0,14 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 39736 4
• Antal forbrugeremballager: 4
• Ydre indpakning (L x B x H): 30,2 x 21 x 12 cm
• Nettovægt: 0,48 kg
• Bruttovægt: 1.7 kg
• Taravægt: 1,22 kg
•

Komposit A/V til SCART-kabel
1,5 m  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-11-30

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 36807
EAN: 87 12581 39322 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SWV3

Interess

Farvekod
Farvekoded
rigtige ind- 

Fleksibel 
Fleksibel PV
kabelkerne
installation.

Aflastnin
Aflastningss
fleksibel tils

Belagt af
Kobberbela
beskytter m

Nem at h
Dette skrid
bekvemt at

Plug and 
Plug and pla
tidsrøvende

Metalkap
Metalkappe
din tilslutnin

24 karat 
24 karat fo
dine kompo
632W

ante pro

ede stik
e stik gør d
og udgange

PVC-kap
C-kappe gi
. Det giver o

gssystem
ystem af gu
lutning mel

skærmnin
gt, forstærk
od tab af s

olde
sikre greb g
 tilslutte din

Play
y giver nem
 installation

pe
n beskytte
gs holdbar

forgyldt s
rgyldte stik s
nenter.
et let at installere dit kabel i de 

pe
ver beskyttelse af den følsomme 
gså udvidet holdbarhed og nem 

 af gummi
mmi, som giver en sikker men 

lem kablet og stikket.

g
et aluminiumsafskærmning 
ignal og mod interferens.

ør det nemt og ergonomisk 
e komponeter.

 installation af komponenter uden 
er.

r kablets interne stik. Det sikrer 
hed og pålidelighed.

tik
ikrer den bedste signalkvalitet for 
/10

dukter

http://www.philips.com

