
 

 

Philips
Cablu coaxial

1,5 m
Alb

SWV4152S
Experimentaţi televiziune de calitate

cu acest cablu de antenă 90 db cu filtru
Acest cablu vă oferă o conexiune audio/video de calitate între componente.

Bucuraţi-vă de imagine de calitate
• Degradarea semnalului este minimizată datorită conectorilor placaţi cu aur

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

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

Ecologic
• Construcţie ecologică fără plumb



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

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

Mâner ușor

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

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

Construcţie fără plumb
Construcţie fără plumb din materiale ecologice.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,9 x 23,9 x 3,6 cm
• Greutate netă: 0,105 kg
• Greutate brută: 0,132 kg
• Greutate proprie: 0,027 kg
• EAN: 87 12581 51676 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31,8 x 26,7 x 16,5 cm
• Greutate netă: 1,260 kg

• Greutate brută: 2,101 kg
• Greutate proprie: 0,841 kg
• EAN: 87 12581 51680 2
• Număr de ambalaje: 12

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,9 x 9,9 x 14,7 cm
• Greutate netă: 0,420 kg
• Greutate brută: 0,593 kg
• Greutate proprie: 0,173 kg
• EAN: 87 12581 51684 0
• Număr de ambalaje: 4
•

Specificaţii
Cablu coaxial
1,5 m Alb 
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