
ükemmel bir izleme deneyimi olu
M
bu video

Cihaz parçal

deneyimleyin

Daha 
• 24 a
• Güv
• Lifli 

Sinyal
• %10
• İdea
• Bakı

Kolay
• Hızlı
• Kola
• Kull

Uzun 
• Mük
• Kauç
şturun
 kablosuyla

arı arasında video sinyali aktarımı yaparken yeni bir izleme düzeyi 

. Olağanüstü yapısı, gelişmiş görüntü performansı sağlar.

iyi bir görüntü kalitesinin keyfini çıkarın
yar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir
enli bağlantılar için 4 kesimli konektörler
iletken kablo ömrünü uzatır

 kaybına karşı koruma
0 alüminyum koruma
l sinyal aktarımı için oksijensiz bakır iletken
r örgüyle güçlendirilmiş alüminyum koruyucu

 kurulum
 tanıma için renk kodlu konektörler
y kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
anım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği

süreli kullanımın keyfini çıkarın
emmel esneklik için katlanabilir kılıflar
uk gerinim önleyici
 

Philips
Komponent video kablosu

1,5 m

SWV5550



 

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
•

Komponent video kablosu
1,5 m  
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