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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96263 6
• Количество: 1
• Бруто тегло: 0,080 кг
• Тегло на опаковката: 0,045 кг
• Нето тегло: 0,035 кг
• Дължина: 17,60 см
• Ширина: 12,80 см
• Височина: 6,90 см

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96264 3
• Количество: 3
• Бруто тегло: 0,440 кг
• Тегло с опаковката: 0,335 кг

• Нето тегло: 0,105 кг
• Дължина (см): 25,50 см
• Ширина (см): 14,00 см
• Височина (см): 20,00 см

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98424 9
• Количество: 6
• Бруто тегло: 1,230 кг
• Тегло с опаковката: 1,020 кг
• Нето тегло: 0,210 кг
• Дължина (см): 29,50 см
• Ширина (см): 27,50 см
• Височина (см): 22,50 см
•

Адаптер
HDMI (Ж) - DVI (М)  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-01-21

Версия: 1.1.5

12 NC: 9082 100 08084
EAN: 87 10895 96263 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SWV3

Акценти

Съедини
24-карато
най-доброт
компонент

Лесно за
Този захва
компонент

Plug & Pl
Plug & Play 
добавите 
да трябва
процедура

Конструк
Конструкц
материал
819/10

 на про

тел с 24-
ви позлат
о качест
и.

хващане
т без прип
ите лесно

ay
ви дава въз
нов компон
 да изпълн
 или техни

ция без 
ия без оло

и.
каратово златно покритие
ени съединители осигуряват 
во на сигнала за вашите 

лъзване прави свързването на 
 и с ергономично удобство.

можност да инсталирате или 
ент и той да проработи, без 
явате сложна инсталационна 
чески анализ.

олово
во от щадящи околната среда 
дукта

http://www.philips.com

