
 

 

Philips
Cablu video component

5 m

SWV4127W
Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă

cu acest cablu video component
Acest cablu video component vă oferă o conexiune superioară pentru transferul 
semnalelor video între componente.

Bucuraţi-vă de imagini de o calitate mai bună
• Degradarea semnalului este minimizată datorită conectorilor placaţi cu aur
• Fabricat la calitate ridicată

Instalare simplă
• Conectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Mufă turnată pentru conexiuni sigure
• Carcasă flexibilă din PVC
• Reducerea uzurii cauciucului



 Conectori placaţi cu aur
Conectori de înaltă calitate, care minimizează 
pierderea semnalului.

Conectori cu coduri de culori
Conectorii cu coduri de culori facilitează instalarea 
cablului în intrările și ieșirile corecte

Mâner ușor

Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Mufă turnată
Mufele turnate asigură conexiuni sigure între 
componente și oferă o rezistenţă sporită.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.

Reducerea uzurii cauciucului
Prin reducerea uzurii cauciucului se realizează o 
conexiune sigură, dar flexibilă între cablu și conector.

Construcţie de calitate
Pentru această construcţie de calitate se utilizează 
numai materiale de cea mai bună calitate pentru a 
crea produse cu o rezistenţă sporită.
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Cutie interioară
• Greutate brută: 1,4513 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,5 x 20,6 x 17.2 cm
• Greutate netă: 1,112 kg
• Greutate proprie: 0,3393 kg
• EAN: 87 12581 47592 5
• Număr de ambalaje: 4

Cutie exterioară
• Greutate brută: 9,41 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 64,8 x 26 x 36,8 cm
• Greutate netă: 6,672 kg
• Greutate proprie: 2,738 kg

• EAN: 87 12581 47591 8
• Număr de ambalaje: 24

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 23,5 x 3,3 cm
• Greutate brută: 0,324 kg
• Greutate netă: 0,278 kg
• Greutate proprie: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 46332 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•

Specificaţii
Cablu video component
5 m  
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