
üvenilir bir bağlantı sağlayın
G
bu scart 

Bileşenler ar

Müke
• Altın

Sinyal
• Saf b

Kolay
• Kola

Uzun 
• Güv
• Esne
kablosu ile

asında güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz.

mmel görüntü kalitesinin keyfini çıkarın
 kaplama konektörlerle sinyal bozulması en aza indirilir

 kaybına karşı koruma
akır koruma

 kurulum
y kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

süreli kullanımın keyfini çıkarın
enli bağlantılar için kalıplı fiş
k PVC kılıf
 

Philips
Scart kablosu

3,0 m

SWV4543W



 

İç Karton
• Brüt ağırlık: ,36 kg
• İç karton (L x G x Y): 24,3 x 15,6 x 10,5 cm
• Net ağırlık: ,16 kg
• Dara ağırlığı: ,2 kg

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 2,6 kg
• Dış karton (L x G x Y): 35 x 33,6 x 26,2 cm

• Net ağırlık: ,96 kg
• Dara ağırlığı: 1,64 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Brüt ağırlık: ,06 kg
• Net ağırlık: ,04 kg
• Dara ağırlığı: ,02 kg
•
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