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ο κορυφαίας ποιότητας καλώδιο σύνθετου σήµατος A/V

την άριστη απόδοση των συσκευών σας. Κορυφαίων προδιαγραφών καλώδιο 

 την καλύτερη δυνατή σύνδεση για τη µετάδοση σηµάτων ήχου/εικόνας 

υσκευών.

ύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας
πίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήµατος
µα 4 υποδοχών για ασφαλείς συνδέσεις
οδέκτης µε εγκοπή στο κέντρο για καλύτερη µετάδοση σηµάτων
7% Χαλκός απαλλαγµένος οξυγόνου (OFC)

ατεύει κατά της απώλειας σήµατος
άκιση κράµατος αλουµινίου 100%
άκιση χάλκινου πλέγµατος

η εγκατάσταση
µατικά κωδικοποιηµένες υποδοχές για άµεση αναγνώριση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
 and play για εύκολη χρήση

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
ούτζινο περίβληµα υψηλής αντοχής για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
τερα ευλύγιστη εξωτερική µόνωση για εξαιρετική ευελιξία
 

Philips
καλώδιο scart

5,0 µ.
Συνδέσεις σύνθετου σήµατος A/
V

SWV6330



 

∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93474 9
• Μικτό βάρος: 1,06 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,21 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,85 κ.
• Μήκος: 330 χιλ.
• Πλάτος: 255 χιλ.
• Ύψος: 120 χιλ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97044 0
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 2,92 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,22 κ.

• Καθαρό βάρος: 1,7 κ.
• Μήκος: 345 χιλ.
• Πλάτος: 255 χιλ.
• Ύψος: 270 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97045 7
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 7,3 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,9 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,4 κ.
• Μήκος: 530 χιλ.
• Πλάτος: 365 χιλ.
• Ύψος: 290 χιλ.
•

Καλώδιο scart
5,0 µ. Συνδέσεις σύνθετου σήµατος A/V 
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 πλέγµατος
 στρώµα χαλκού εµποδίζει τις 
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ποιηµένες υποδοχές
οιηµένες υποδοχές διευκολύνουν 
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µα υψηλής αντοχής προστατεύει 
 του καλωδίου. ∆ιασφαλίζει την 
αξιοπιστία της σύνδεσης.

 εξωτερική µόνωση
ξωτερική µόνωση από PVC είναι 
ια εξαιρετική ευελιξία και 
θηµερινής φθοράς.
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