
agával ragadó vizuális élmé
M
ezzel az 

Fedezze fel a

A kiváló kon

Jobb k
• A 24
• 4-sz

Jobb h
• A 24
• A so

Jelves
• 100%
• Oxig
• Rézf
• Polie

Könny
• Kön
• Csú
• Plug
ny
audio- és videokábellel!

 látvány új szintjét, miközben az összetevők hang- és képjeleket továbbítanak. 

strukciónak köszönhetően még jobb a kép- és hangteljesítmény.

épminőség
 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak

egmensű csatlakozók a biztosan illeszkedő csatlakozáshoz

angminőség
 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
drott vezető hosszabb távú tartósságot nyújt

zteség elleni védelem
-os alumínium védőburkolat
énmentes rézvezető az ideális jelátvitelhez
onattal megerősített alumínium árnyékolás
tilén habból készült dielektrikum

ű beállítás
nyen megkülönböztethető, színkódos csatlakozók
szásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
 & Play a könnyű használat kedvéért
 

Philips
Digitális koaxiális kábel

1,5 m-es

SWV5505



 

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Bruttó tömeg: 0,74 kg
• Önsúly: 0,13 kg
• Nettó tömeg: 0,61 kg
• Hosszúság: 265 mm
• Szélesség: 195 mm
• Magasság: 100 mm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Mennyiség: 2
• Bruttó tömeg: 1,82 kg
• Önsúly: 0,6 kg

• Nettó tömeg: 1,22 kg
• Hosszúság: 280 mm
• Szélesség: 175 mm
• Magasság: 210 mm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 4,31 kg
• Önsúly: 1,87 kg
• Nettó tömeg: 2,44 kg
• Hosszúság: 370 mm
• Szélesség: 300 mm
• Magasság: 230 mm
•

Digitális koaxiális kábel
1,5 m-es  
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