
 

 

Philips
Коаксіальний кабель

5 м
Штекер-роз’єм
Білий

SWV4114S
Насолоджуйтеся якісним телебаченням

завдяки цьому кабелю для антени 90 дБ
На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує якісний аудіо-/відеозв’язок 
між компонентами.

Насолоджуйтеся якісним зображенням і звуком
• Мінімальне зниження якості сигналу завдяки позолоченим конекторам

Легке встановлення
• Неслизька зручна обмотка для легкого використання

Насолоджуйтеся тривалою надійністю
• Литий штекер для безпечного з’єднання
• Гнучка ПВХ-оболонка

Безпечна для навколишнього середовища
• Безпечна для довкілля конструкція без вмісту свинцю



 Позолочені конектори
Високоякісні конектори, які зменшують втрату 
сигналу.

Литий штекер
Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між 
компонентами та пропонують тривалу надійність.

Зручно тримати
Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання 
компонентів та робить його ергономічно 
комфортним.

Гнучка ПВХ-оболонка
Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист 
делікатної серцевини кабелю. Вона також 
гарантує тривалу надійність та легке 
встановлення.

Конструкція без вмісту свинцю
Конструкція із безпечних для довкілля матеріалів 
без вмісту свинцю.
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Розміри упаковки
• Розміри упаковки (Ш x В x Т): 

17,9 x 23,9 x 3,9 см
• Вага нетто: 0,194 кг
• Вага брутто: 0,25 кг
• Вага тари: 0,056 кг
• Кількість виробів: 1
• Тип упаковки: Блістер-упаковка
• Тип розміщення на полиці: Підвішування
• Код EAN: 87 12581 51713 7

Зовнішня коробка
• Outer carton (L x Ш x В): 60 x 26,6 x 19 см

• Вага нетто: 2,328 кг
• Вага брутто: 3,87 кг
• Вага тари: 1,542 кг
• Кількість споживчих комплектів: 12
• Код GTIN: 1 87 12581 51713 4

Внутрішня коробка
• Inner carton (L x Ш x В): 24,7 x 19 x 17 см
• Вага нетто: 0,776 кг
• Вага брутто: 1,13 кг
• Вага тари: 0,354 кг
• Кількість споживчих комплектів: 4
• Код GTIN: 2 87 12581 51713 1
•
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