
siguraţi-vă o conexiune fiab
A
cu acest 

Acest adapt

Bucur
• Con

Bucur
• Un c

Prote
• Ecra

Instal
• Mân
ilă
adaptor de cablu coaxial

or vă oferă o conexiune audio/video fiabilă între componente.

aţi-vă de o bună calitate video
ectori placaţi cu aur pentru o conductivitate mai bună

aţi-vă de o bună calitate audio
onductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

jează împotriva pierderii semnalului
nare din cupru neizolat

are simplă
er ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
 

Philips
Adaptor PAL

Tată pentru Tipul F

SWV4155W



 

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

9,5 x 11,5 x 1,5 cm
• Greutate netă: .007 kg
• Greutate brută: .017 kg
• Greutate proprie: .01 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 22,9 x 14,6 x 19,1 cm

• Greutate netă: .252 kg
• Greutate brută: .965 kg
• Greutate proprie: 0,713 kg

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 13,3 x 5,7 x 10.2 cm
• Greutate netă: .042 kg
• Greutate brută: .22 kg
• Greutate proprie: .178 kg
•
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