
reaţi o experienţă de vizionare superioar
C

cu acest 

Experimenta

componente

Bucur
• Con
• Con

Prote
• Ecra

Instal
• Con
• Mân
• Plug

Bucur
• Mufă
• Carc
• Red
ă

cablu audio/video

ţi un nou nivel de vizionare în timpul transferului semnalului audio/video între 

. Construcţia superioară oferă imagini îmbunătăţite și performanţe audio.

aţi-vă de imagini de o calitate mai bună
ectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
ectori cu 4 ramificaţii pentru conexiuni sigure

jează împotriva pierderii semnalului
nare din împletitură de cupru, întărită cu aluminiu

are simplă
ectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
er ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
 and play pentru facilitarea utilizării

aţi-vă de o rezistenţă sporită
 turnată pentru conexiuni sigure
asă flexibilă din PVC

ucerea uzurii cauciucului
 

Philips
Cablu SCART

2,0 m

SWV5520



 

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93453 4
• Greutate brută: .63 kg
• Greutate proprie: .05 kg
• Greutate netă: 0,58 kg
• Lungime: 265 mm
• Lăţime: 195 mm
• Înălţime: 80 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97052 5
• Cantitate: 2
• Greutate brută: 1.38 kg
• Greutate proprie: 0,6 kg

• Greutate netă: 0,78 kg
• Lungime: 280 mm
• Lăţime: 175 mm
• Înălţime: 210 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97053 2
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 3,43 kg
• Greutate proprie: 1,87 kg
• Greutate netă: 1,56 kg
• Lungime: 370 mm
• Lăţime: 300 mm
• Înălţime: 230 mm
•

Cablu SCART
2,0 m  
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