
 

 

„Philips“
„Scart“ laidas

3,0 m

SWV4543H
Mėgaukitės kokybišku vaizdu ir garsu

su šiuo „Scart“ kabeliu
Naudokite šį kabelį norėdami kokybiško vaizdo / garso ryšio tarp komponentų.

Mėgaukitės kokybišku vaizdu ir garsu
• Paauksuotų jungčių dėka sumažinama signalo degradacija

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Gryno vario apsauga

Paprastas sumontavimas
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Lieti kištukai saugiai jungčiai
• Lankstus PVC gaubtas

Nekenkia aplinkai
• Ekologiška bešvinė konstrukcija



 Paauksuotos jungtys
Aukštos kokybės jungtys, kurios sumažina signalo 
praradimą.

Gryno vario apsauga
Grynas varis apsaugo nuo signalo praradimo.

Lieti kištukai
Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų 
ir pratęsia ilgaamžiškumą.

Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lankstus PVC gaubtas
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis 
taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.

Bešvinė konstrukcija
Bešvinė konstrukcija iš ekologiškų medžiagų.
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Vidinė dėžutė
• Bendras svoris: 1,5268 kg
• Inner carton (L x W x H): 38,5 x 18,5 x 14,5 cm
• Grynasis svoris: 0,4056 kg
• Pakuotės svoris: 1,1212 kg
• EAN: 87 12581 57677 6
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 9,7208 kg
• Outer carton (L x W x H): 39,5 x 39 x 45,5 cm
• Grynasis svoris: 2,4336 kg
• Pakuotės svoris: 7,2872 kg

• EAN: 87 12581 57676 9
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

18 x 24,2 x 5,3 cm
• Bendras svoris: 0,3242 kg
• Grynasis svoris: 0,1014 kg
• Pakuotės svoris: 0,2228 kg
• EAN: 87 12581 57675 2
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
•

Specifikacijos
„Scart“ laidas
3,0 m  

http://www.philips.com

