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SWV4350W
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met deze satellietcoaxkabel
Deze satellietcoaxkabel is uitermate geschikt om uw kabel buitenshuis via een raam aan 
uw kabel binnenshuis aan te sluiten.

Geniet van goede beeldkwaliteit
• Vergulde aansluitingen voor betere geleiding
• Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Beschermt tegen signaalverlies
• Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Geniet van verlengde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting
 



 Vergulde aansluitingen
Vergulde aansluitingen bieden betere geleiding bij 
verminderde contactweerstand. Ze voorkomen ook 
het verslechteren van de aansluiting door oxidatie.

Kwalitatieve constructie
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen 
hoogwaardige materialen gebruikt om de 
duurzaamheid van de producten te verlengen.

Ongedekte koperen afscherming
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen 
signaalverlies.

Ligt gemakkelijk in de hand
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.
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Kenmerken
• Omdoos (L x B x H): 22,9 x 18,7 x 33,1 cm • Gewicht van de verpakking: 0,024 kg
•

Binnendoos
• Brutogewicht: 0,708 kg
• Binnendoos (L x B x H): 17,5 x 9,8 x 10,2 cm
• Nettogewicht: 0,06 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,648 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 1,58 kg

• Nettogewicht: 0,36 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,22 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 11,5 x 3 cm
• Brutogewicht: 0,034 kg
• Nettogewicht: 0,01 kg
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