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Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Brüt ağırlık: ,74 kg
• Dara ağırlığı: 0,13 kg
• Net ağırlık: ,61 kg
• Uzunluk: 265 mm
• Genişlik: 195 mm
• Yükseklik: 100 mm

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Miktar: 2
• Brüt ağırlık: 1,82 kg
• Dara ağırlığı: ,6 kg

• Net ağırlık: 1,22 kg
• Uzunluk: 280 mm
• Genişlik: 175 mm
• Yükseklik: 210 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: 4,31 kg
• Dara ağırlığı: 1,87 kg
• Net ağırlık: 2,44 kg
• Uzunluk: 370 mm
• Genişlik: 300 mm
• Yükseklik: 230 mm
•

Scart kablosu
3,0 m  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2008-12-16

Sürüm: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06349
EAN: 87 10895 93455 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SWV5

Ürün öz

24 ayar a
24 ayar altı
sinyal kalite

4 Kesimli
4 kesimli ko
bağlantı sağ

%100 alüm
Bu koruyuc
kalitesi için 
sağlar.

Yüksek sa
Bu oksijens
dirençle en 

Örgülü k
Bakır örgüy
kaybına ve 

FPE Diele
Köpük Polie
önleyen üst

Kolay tut
Bu kaymaz
açıdan raha

Tak ve Ç
Tak ve çalış
yüklemelere
sağlar.
525/10

ellikleri

ltın kapla
n kaplama 
sini sağlar.

 konektö
nektörler, c
lar.

inyum k
u alüminyum
elektroman

flıkta bü
iz bakır iletk
yüksek doğ

oruyucu
le güçlendir
parazite ka

ktrik
tilen (FPE) 
ün bir yalıtım

uş
 tutuş bileşe
t bir şekilde

alıştır
tır özelliği, 
 gerek olm
ma konektör
konektörler, cihazlarınız için en iyi 

rler
ihazınız ile kablo arasında güvenli 

oruma
 tabaka, daha gelişmiş bir sinyal 

yetik parazite karşı koruma 

kümlü OFC
en, sinyal aktarımında minimum 
ruluğu sağlar.

ilmiş alüminyum koruyucu, sinyal 
rşı koruma sağlar.

Dielektrik, sinyal kayıplarını 
 malzemesidir.

nlerinizi kolay ve ergonomik 
 bağlamanızı sağlar.

bileşenlerin zaman alan 
adan kolayca kurulabilmesini 

http://www.philips.com

