
 

 

Philips
Koaxiálny kábel

7,5 m
Samčie (M) - samičie (F) Biela

SWV4115S
Vychutnajte si kvalitnú televíziu

s týmto 90 db anténnym káblom
Spoľahnite sa na tento kábel, ktorý zaistí kvalitné audio a video prepojenie medzi 
komponentmi.

Vychutnajte si kvalitný obraz a zvuk
• Zníženie kvality sa minimalizuje pozlátenými konektormi

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie



 Pozlátené konektory
Vysokokvalitné konektory minimalizujúce stratu 
signálu.

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Jednoduché uchytenie

Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 18,0 x 23,9 x 3.8 cm
• Čistá hmotnosť: 0,308 kg
• Hmotnosť brutto: 0,363 kg
• Hmotnosť obalu: 0,055 kg
• EAN: 87 12581 51726 7
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 59,7 x 26 7 x 17,8 cm
• Čistá hmotnosť: 3,696 kg
• Hmotnosť brutto: 5,188 kg

• Hmotnosť obalu: 1,492 kg
• EAN: 87 12581 51730 4
• Počet spotrebiteľských balení: 12

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24,9 x 19,0 x 15 5 cm
• Čistá hmotnosť: 1,232 kg
• Hmotnosť brutto: 1,577 kg
• Hmotnosť obalu: 0,345 kg
• EAN: 87 12581 51734 2
• Počet spotrebiteľských balení: 4
•

Technické údaje
Koaxiálny kábel
7,5 m Samčie (M) - samičie (F) Biela
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