
súcsminőségű látvány
C
ezzel a k

Biztosítja az 

összekötteté

Jobb k
• A 24
• 99,9
• Nag

Jelves
• 100%
• Oxig
• Fono

Könny
• Csú
• Plug

Nagyo
• Tart
• Kivé
• Meg
iváló minőségű videokábellel

összetevők optimális teljesítményét. Ez az első osztályú kábel a legjobb 

st teszi lehetővé a képjelek továbbításához az összetevők között.

épminőség
 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak
7%-os oxigénmentes réz (OFC)
y sávszélességű, digitális tartalomvédelem

zteség elleni védelem
-os alumínium védőburkolat
énmentes rézvezető az ideális jelátvitelhez
tt réz védőburkolat

ű beállítás
szásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
 & Play a könnyű használat kedvéért

bb tartósság
ós kivitel a nagy ellenállóképességű, sárgaréz hüvely jóvoltából
teles rugalmasság a szuperhajlékony burkolatnak köszönhetően
bízható fém törésgátló
 

Philips
DVI kábel

5 m

SWV6414



 

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99415 6
• Mennyiség: 2
• Bruttó tömeg: 1,44 kg
• Önsúly: 0,18 kg
• Nettó tömeg: 1,26 kg
• Hossz (cm): 31,5 cm
• Szélesség (cm): 15 cm
• Magasság (cm): 21 cm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99416 3
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 3,48 kg
• Önsúly: 0,6 kg

• Nettó tömeg: 2,88 kg
• Hossz (cm): 33 cm
• Szélesség (cm): 32,5 cm
• Magasság (cm): 23,5 cm

Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99414 9
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: ,64 kg
• Önsúly: 0,1 kg
• Nettó tömeg: 0,54 kg
• Magasság: 9 cm
• Hosszúság: 28,5 cm
• Szélesség: 20 cm
•

DVI kábel
5 m  
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