
 

Philips
Adaptador PAL

Macho para tipo F

SWV4155W
Garanta uma ligação fiável

com este adaptador de cabo coaxial
Confie neste adaptador para lhe proporcionar uma ligação de áudio/vídeo fiável entre 
componentes.

Desfrute de boa qualidade de imagem
• Conectores banhados a ouro para melhor condutividade

Desfrute de boa qualidade de áudio
• Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

Protecção contra perda de sinal
• Protecção em cobre puro

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil
 



 Conectores banhados a ouro
Conectores banhados a ouro para melhor 
condutividade através da redução da resistência dos 
contactos. Evitam também a deterioração dos 
conectores por oxidação.

Cobre com elevado grau de pureza
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade 
elevada na transferência de sinal, com resistência 
mínima.

Protecção em cobre puro
A protecção em cobre puro protege contra a perda 
de sinal.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.
SWV4155W/10

Destaques
22.9 x 14.6 x 19,1 cm • Tara: ,178 kg
•

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Peso líquido: .007 kg
• Peso bruto: 0,017 kg
• Tara: .01 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

• Peso líquido: ,252 kg
• Peso bruto: ,965 kg
• Tara: 0,713 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

13.3 x 5,7 x 10.2 cm
• Peso líquido: .042 kg
• Peso bruto: .22 kg
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