
ychutnajte si maximálny zážitok z pozeran
V

pomoco

Dosiahnite o

prepojenie p

Vychu
• 24-k
• 4-zá
• Rozd
• 99,9

Chrán
• 100%
• Meď

Jedno
• Fare
• Prot
• Plug

Vychu
• Veľm
• Vyni
ia

u tohto vysokokvalitného a/v kábla

ptimálny výkon vašich komponentov. Tento špičkový kábel ponúka najlepšie 

re prenos audio/video signálov medzi komponentmi.

tnajte si lepšiu kvalitu obrazu
arátové pozlátené konektory optimalizujú signál
rezové konektory pre bezpečné pripojenia
elený stredový kolík pre lepší prenos signálu

7% bezkyslíková meď (OFC)

i pred stratou signálu
 hliníkové tienenie

ou opletené tienenie

duchá inštalácia
bne označené konektory pre okamžité rozpoznanie
išmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
 and play pre jednoduché používanie

tnajte si predĺženú životnosť
i odolný mosadzný plášť pre rozšírenú odolnosť

kajúco elastické plášte pre vynikajúcu flexibilitu
 

Philips
kábel Scart

5 m
Kompozitné A/V pripojenia

SWV6330



 

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93474 9
• Hmotnosť brutto: 1,06 kg
• Hmotnosť obalu: ,21 kg
• Netto hmotnosť: ,85 kg
• Dĺžka: 330 mm
• Šírka: 255 mm
• Výška: 120 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97044 0
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 2 92 kg
• Hmotnosť obalu: 1 22 kg

• Netto hmotnosť: 1,7 kg
• Dĺžka: 345 mm
• Šírka: 255 mm
• Výška: 270 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97045 7
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 7,3 kg
• Hmotnosť obalu: 3,9 kg
• Netto hmotnosť: 3.4 kg
• Dĺžka: 530 mm
• Šírka: 365 mm
• Výška: 290 mm
•

Kábel Scart
5 m Kompozitné A/V pripojenia 
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