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Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93477 0
• Peso bruto: 1,23 kg
• Tara: .21 kg
• Peso líquido: 1.02 kg
• Comprimento: 330 mm
• Largura: 255 mm
• Altura: 120 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97050 1
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 3,26 kg
• Tara: 1.22 kg

• Peso líquido: 2,04 kg
• Comprimento: 345 mm
• Largura: 255 mm
• Altura: 270 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97051 8
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 7,98 kg
• Tara: 3,9 kg
• Peso líquido: 4,08 kg
• Comprimento: 530 mm
• Largura: 365 mm
• Altura: 290 mm
•

Cabo Scart
5 m Ligações compostas A/V 

Especificações

Data de publicação  
2008-09-30

Versão: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06404
EAN: 87 10895 93477 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWV6

Produto

Conector
Os conecto
asseguram 
component

Conector
Os conector
entre o com

Pino de c
O pino de c
transferênc
dos compon

Conduto
O condutor
proporciona

Protecçã
Esta camad
interferênci
qualidade d

OFC mod
Este condut
precisão ma
resistência 

Protecçã
Esta camad
interferênci
qualidade d

FPE Dielé
A espuma d
de isolamen
sinal.

Conector
Os conecto
instalação d

Fáceis de
Esta pega a
component

Plug and 
O Plug and
component
345/10

s em de

 banhado
res banhado
a melhor q
es.

es de 4 r
es de 4 ran
ponente e 

entro fen
entro fendi
ia de sinal e
entes.

r sólido 9
 sólido em c
 uma óptim

o 100% em
a protector
a electroma
o sinal.

ificado, e
or de cobre
is elevada 

mínima.

o entranç
a protector
a por frequ
o sinal.

ctrica
e polietilen
to superior

es com c
res com cód
o cabo nas

 segurar
ntideslizan

es fácil e er

play
 play propo
es sem dem
 a ouro de 24 quilates
s a ouro de 24 quilates 

ualidade de sinal para os seus 

anhuras
huras asseguram ligações seguras 
o cabo.

dido
do proporciona uma melhor 
 uma melhor ligação às entradas 

9,97% OFC
obre 99,97% livre de oxigénio 
a qualidade de sinal.

 alumínio
a em alumínio protege contra 
gnética, para uma melhor 

levado grau de pureza
 isento de oxigénio proporciona a 
na transferência de sinal, com 

ada em cobre
a em cobre bloqueia a 
ência de rádio, para uma melhor 

o (FPE) dieléctrica é um material 
 que protege contra perdas de 

ódigos de cores
igos de cores facilitam a 
 entradas e saídas correctas

te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

rciona uma instalação fácil de 
orar muito tempo.
staque

http://www.philips.com

