
 

Philips
Koaxiálny kábel PAL

1,5 m

SWV6112
Vychutnajte si maximálny 

zážitok z pozerania
Dosiahnite optimálny výkon vašich komponentov. Tento špičkový kábel ponúka najlepšie 
prepojenie pre prenos video signálov medzi komponentmi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu obrazu
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál
• 99,97% bezkyslíková meď (OFC)

Chráni pred stratou signálu
• 100% hliníkové tienenie
• Bezkyslíkový medený vodič pre ideálny prenos signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Jednoduchá inštalácia
• Plug and play pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Veľmi odolný mosadzný plášť pre rozšírenú odolnosť
• Vynikajúco elastické plášte pre vynikajúcu flexibilitu
 



 99,97% pevný OFC vodič
99,97% bezkyslíkové medené (OFC) jadro kábla 
zaisťuje optimálnu kvalitu signálu.

100% hliníkové tienenie
Táto ochranná vrstva hliníka chráni pred 
elektromagnetickým rušením pre zdokonalenú 
kvalitu signálu.

Pevné OFC s vysokou čistotou
Tento bezkyslíkový medený vodič zaisťuje najvyššiu 
presnosť v prenose signálu s minimálnym odporom.

Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Veľmi odolný mosadzný plášť
Veľmi odolný mosadzný plášť chráni vnútorné 
prepojenie kábla. Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť 
vášho prepojenia.

Vynikajúco elastické plášte
Vynikajúco elastické PVC plášte sú odolné voči 
odieraniu pre vynikajúcu flexibilitu a ochranu pred 
každodenným opotrebovaním a roztrhnutím.

Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: ,24 kg •
Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31456 9
• Hmotnosť brutto: ,26 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
• Netto hmotnosť: ,16 kg
• Dĺžka: 285 mm
• Šírka: 200 mm
• Výška: 90 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31456 9
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: ,78 kg

• Netto hmotnosť: ,54 kg
• Dĺžka: 313 mm
• Šírka: 148 mm
• Výška: 209 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31458 3
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 2 22 kg
• Hmotnosť obalu: ,66 kg
• Netto hmotnosť: 1,56 kg
• Dĺžka: 331 mm
• Šírka: 236 mm
• Výška: 236 mm
Technické údaje
Koaxiálny kábel PAL
1,5 m  
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