
ychutnejte si mimořádný zážitek ze sledo
V

díky tom

Vylaďte své 

propojení pr

Vychu
• 24ka
• Bezk
• Och

Zabra
• 100%
• Ideá
• Měd
• Izola

Snadn
• Prot

Vychu
• Mos
• Vyso
• Spol
vání

uto prvotřídnímu video kabelu

komponenty k optimálnímu výkonu. Tento špičkový kabel nabízí nejlepší 

o přenos video signálu mezi komponenty.

tnejte si kvalitnější obraz
rátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
yslíkatá měď 99,97 % (OFC)
rana širokopásmového digitálního obsahu

ňuje ztrátě signálu
 hliníkové stínění

lní signálový vodič z bezkyslíkaté mědi
í opletené stínění
ce z pěnového polyetylenu (FPE)

á instalace
iskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

tnejte si zvýšenou odolnost
azná krytka zvyšuje odolnost
ce ohebné pláště s vynikající flexibilitou
ehlivá kovová ochrana proti namáhání
 

Philips
Kabel pro převod HDMI/
DVI

1,5 m

SWV6372



 

Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93479 4
• Hrubá hmotnost: 0,35 kg
• Hmotnost obalu: 0,01 kg
• Čistá hmotnost: 0,34 kg
• Délka: 273 mm
• Šířka: 197 mm
• Výška: 89 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94983 5
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 1,37 kg
• Hmotnost obalu: 0,01 kg
• Čistá hmotnost: 1,36 kg
• Délka: 323 mm
• Šířka: 300 mm
• Výška: 211 mm
•

Kabel pro převod HDMI/DVI
1,5 m  
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