
 

 

Philips
Scart-kabel

1,5 m

SWV6320
Njut av den ultimata bildupplevelsen

med den här förstklassiga A/V-kabeln
Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga kabeln ger den bästa 
anslutningen för överföring av ljud-/videosignaler mellan komponenter.

Bättre bildkvalitet
• 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
• 4-skåriga kontakter för säkra anslutningar
• Delat mittstift för bättre signalöverföring
• 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper)

Skyddar mot signalförlust
• 100 % aluminiumskärmning
• OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring
• Kopparflätad skärmning
• Dielektrisk FPE (Foam Polyethlene)

Enkel installation
• Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
• Enkel användning med plug-and-play



 24 karats guldpläterad kontakt
24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta 
signalkvaliteten för dina komponenter.

4-skåriga kontakter
4-skåriga kontakter ger säkra anslutningar mellan 
komponenten och kabeln.

Delat mittstift
Det delade mittstiftet ger bättre signalöverföring och 
förbättrad anslutning till komponentingångarna.

Gedigen 99,97 % OFC-kontakt
Kabelkärna i 99,97 % OFC (Oxygen-Free Copper) 
ger optimal signalkvalitet.

100 % aluminiumskärmning
Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot 
elektromagnetiska störningar för förbättrad 
signalkvalitet.

Tvinnad OFC med hög renhetsgrad
Den här OFC-ledaren (Oxygen-Free Copper) ger 
bästa precision när det gäller signalöverföring med 
minimalt motstånd.

Kopparflätad skärmning
Det här skyddande kopparlagret blockerar 
radiofrekvensstörningar för förbättrad signalkvalitet.

Dielektrisk FPE
Dielektrisk FPE (Foam Polyethlene) är ett överlägset 
isoleringsmaterial som skyddar mot signalförlust.

Färgkodade kontakter
Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera 
kabeln i rätt in- och utgång

Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt 
bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play
Plug-and-play gör det enkelt att installera 
komponenter utan tidskrävande installationer.
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Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93472 5
• Bruttovikt: 0,55 kg
• Taravikt: 0,13 kg
• Nettovikt: 0,42 kg
• Längd: 265 mm
• Bredd: 195 mm
• Höjd: 80 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97040 2
• Kvantitet: 2
• Bruttovikt: 1,44 kg
• Taravikt: 0,6 kg

• Nettovikt: 0,84 kg
• Längd: 280 mm
• Bredd: 175 mm
• Höjd: 210 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97041 9
• Kvantitet: 4
• Bruttovikt: 3,55 kg
• Taravikt: 1,87 kg
• Nettovikt: 1,68 kg
• Längd: 370 mm
• Bredd: 300 mm
• Höjd: 230 mm
•
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