Philips
Kabel komponentního
audia/videa

1,5 m
SWV6305

Vychutnejte si mimořádný zážitek ze sledování
s tímto audio/video kabelem
Vylaďte své komponenty k optimálnímu výkonu. Tento špičkový kabel nabízí nejlepší
propojení pro přenos video a audio signálu mezi komponenty.
Vychutnejte si kvalitnější obraz
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
• Čtyřdrážkové konektory zabezpečující propojení
• Rozdělený středový kolík zlepšuje přenos signálu
• Bezkyslíkatá měď 99,97 % (OFC)
Vychutnejte si kvalitnější zvuk
• Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu
• Zhuštěný vodič zlepšující přenos signálu
• Stočený vodič zvyšuje odolnost
Zabraňuje ztrátě signálu
• Ideální signálový vodič z bezkyslíkaté mědi
• Mědí opletené stínění
Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
• Systém Plug and Play pro snadné použití
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Kabel komponentního audia/videa
1,5 m

Specifikace

Zvýraznění výrobku

Údaje na obalu
•
•
•
•
•
•
•
•

Množství: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93471 8
Hrubá hmotnost: 0,35 kg
Hmotnost obalu: 0,01 kg
Čistá hmotnost: 0,34 kg
Délka: 273 mm
Šířka: 197 mm
Výška: 89 mm

Vnější obal
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94982 8
Množství: 4
Hrubá hmotnost: 1,37 kg
Hmotnost obalu: 0,01 kg
Čistá hmotnost: 1,36 kg
Délka: 323 mm
Šířka: 300 mm
Výška: 211 mm

Rozměry balení
•
•
•
•

Rozměry balení (Š x V x H): 20 x 28 x 9,2 cm
Čistá hmotnost: 0,34 kg
Hrubá hmotnost: 0,35 kg
Hmotnost obalu: 0,01 kg

Vnější obal
•
•
•
•

Vnější obal (D x Š x V): 33 x 32,5 x 23,5 cm
Čistá hmotnost: 1,36 kg
Hrubá hmotnost: 3,38 kg
Hmotnost obalu: 2,02 kg

Vnitřní krabice
•
•
•
•

Vnitřní obal (D x Š x V): 31,5 x 15 x 21 cm
Čistá hmotnost: 0,68 kg
Hrubá hmotnost: 3,38 kg
Hmotnost obalu: 2,7 kg

•

24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují komponentům
nejlepší kvalitu signálu.
Čtyřdrážkové konektory
Čtyřdrážkové konektory zajišťují bezpečné propojení
mezi komponenty a kabelem.
Rozdělený středový kolík
Rozdělený středový kolík umožňuje lepší přenos signálu a
vylepšuje propojování vstupů komponentů.
Plný vodič z bezkysl. mědi 99,97 % OFC
Kabelové jádro z bezkyslíkaté mědi 99,97 % (OFC)
přináší optimální kvalitu signálu.
Stočený vodič
Stočený vodič rovnoměrně přenáší tah, takže žádná část
není přetížena. To také poskytuje vyšší flexibilitu a
usnadňuje umístění.
Plný vysoce čistý vodič OFC
Vodič z bezkyslíkaté mědi zajišťuje při přenosu signálu
vysokou přesnost a minimální odpor.
Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.
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