
ucuraţi-vă de experienţa vizuală pe
B
cu acest 

Performanţe

bună conexi

Bucur
• Con
• Cup
• High

Prote
• Ecra
• Con
• Ecra
• Diel

Instal
• Plug

Bucur
• Înve
• Carc
• Red
rfectă
cablu video premium

 optime pentru toate componentele. Acest cablu de calitate oferă cea mai 

une pentru transferul semnalelor video între componente.

aţi-vă de imagini de o calitate mai bună
ectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
ru fără oxigen 99,97% (OFC)
-bandwidth Digital Content Protection

jează împotriva pierderii semnalului
nare din aluminiu 100%
ductor din cupru fără oxigen, ideal pentru transferul semnalului
nare din plasă de cupru
ectric de polietilenă spumă (FPE)

are simplă
 and play pentru facilitarea utilizării

aţi-vă de o rezistenţă sporită
liș de alamă durabil pentru o rezistenţă sporită
ase super pliabile pentru o flexibilitate extraordinară

ucere considerabilă a uzurii metalului
 

Philips
Cablu DVI

1,5 m

SWV6365



 

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93473 2
• Greutate brută: .9 kg
• Greutate proprie: 0,13 kg
• Greutate netă: .77 kg
• Lungime: 265 mm
• Lăţime: 195 mm
• Înălţime: 100 mm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97042 6
• Cantitate: 2
• Greutate brută: 1,94 kg
• Greutate proprie: 0,6 kg

• Greutate netă: 1.34 kg
• Lungime: 280 mm
• Lăţime: 175 mm
• Înălţime: 210 mm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97043 3
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 4,55 kg
• Greutate proprie: 1,87 kg
• Greutate netă: 2.68 kg
• Lungime: 370 mm
• Lăţime: 300 mm
• Înălţime: 230 mm
•

Cablu DVI
1,5 m  
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