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Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93478 7
• Kokonaispaino: 0,35 kg
• Taara: 0,01 kg
• Nettopaino: 0,34 kg
• Pituus: 273 mm
• Leveys: 197 mm
• Korkeus: 89 mm

Ulompi pakkaus
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94984 2
• Määrä: 4
• Kokonaispaino: 1,37 kg
• Taara: 0,01 kg
• Nettopaino: 1,36 kg
• Pituus: 323 mm
• Leveys: 300 mm
• Korkeus: 211 mm
•

Komponenttivideojohto
1,5 m  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2008-11-02

Versio: 2.1.7

12 NC: 9082 100 06406
EAN: 87 10895 93478 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
SWV6

Tärkeim

24 karaat
24 karaatin
signaalin.

4-kanava
4-kanavaise
laitteiden ja

Keskeltä 
Keskeltä ha
yhteyden ta

99,97-pro
99,97-pros
johdon sydä

100-prose
Tämä suoja
sähkömagn
signaalin la

Erittäin p
Tämä hape
signaalin er

Kuparipu
Tämä suoja
radiotaajuu
laatua.

FPE-erist
FPE-eriste o
signaalihävi

Värikood
Liittimien vä
oikeisiin tul

Erittäin t
Erittäin taip
suojaavat jo

Metalline
Kokonaan m
vaurioitumi
350/10

mät om

in kullatt
 kullatut liit

iset liittim
t liittimet v
 johdon väl

haaroitet
aroitettu na
soa laitteid

senttinen
enttisesti ha
n takaa op

nttinen a
ava alumiin
eettisten hä
atua.

uhdas OF
ttomasta k
ittäin tarka

nospäälly
ava kupari
shäiriöiden 

e
n erinomain
öitä.

atut liitti
rikoodit he

o- ja lähtölii

aipuisat k
uisat PVC-k
kapäiväisel

n vedonp
etallinen li

sen asennuk
u liitin
timet varmistavat laadukkaan 

et
armistavat luotettavan yhteyden 
illä.

tu nasta
sta parantaa signaalin siirtoa ja 

en tuloliitäntöihin.

 OFC-lankajohdin
pettomasta kuparista valmistettu 
timaalisen signaalilaadun.

lumiinisuojus
ikerros ehkäisee 
iriöiden vaikutuksia ja parantaa 

C-lankajohdin
uparista valmistettu jodin siirtää 
sti ja minimaalisella vastuksella.

steinen suojus
kerros ehkäisee 
vaikutuksia ja parantaa signaalin 

en eristemateriaali, joka ehkäisee 

met
lpottavat johtojen kytkemistä 
täntöihin

uoret
uoret kestävät hankausta ja 
tä kulumiselta.

oistin
itin lisää kestävyyttä ehkäisemällä 
sen tai käytön aikana.
inaisuud
et

http://www.philips.com

