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Údaje na obalu
• Množství: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99420 0
• Hrubá hmotnost: 0,6 kg
• Hmotnost obalu: 0,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,5 kg
• Délka: 230 mm
• Šířka: 200 mm
• Výška: 90 mm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99421 7
• Množství: 2
• Hrubá hmotnost: 1,34 kg
• Hmotnost obalu: 0,16 kg

• Čistá hmotnost: 1,18 kg
• Délka: 300 mm
• Šířka: 210 mm
• Výška: 215 mm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99422 4
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 3,26 kg
• Hmotnost obalu: 0,58 kg
• Čistá hmotnost: 2,68 kg
• Délka: 330 mm
• Šířka: 325 mm
• Výška: 235 mm
•

Kabel pro převod HDMI/DVI
5 m  

Specifikace

Datum vydání 2008-09-30

Verze: 3.0.6

12 NC: 9082 100 09781
EAN: 87 10895 99420 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SWV6

Zvýrazn

24karáto
24karátové
nejlepší kva

100% hlin
Hliníková o
interference

Plný vyso
Vodič z bez
vysokou pře

Mědí ople
Měděná oc
interference

Snadné u
Protiskluzov
komponent

Systém P
Systém Plug
komponent

Odolná m
Odolná mo
Zajišťuje od

Vysoce o
Vysoce ohe
výjimečně f
424/10

ění výro

vý pozlac
 pozlacené 
litu signálu.

íkové stín
chranná vrs
, což zlepš

ce čistý v
kyslíkaté m
snost a min

tené stín
hranná vrst
, což zlepš

chopení
á ergonom
ů snadným 

lug and P
 and Play n
ů bez dlouh

osazná k
sazná krytk
olnost a sp

hebné plá
bné pláště z
lexibilní a ch
ený konektor
konektory zajišťují komponentům 

ění
tva stíní elektromagnetické 
uje kvalitu signálu.

odič OFC
ědi zajišťuje při přenosu signálu 
imální odpor.

ění
va stíní vysokofrekvenční 
uje kvalitu signálu.

ická rukojeť dělá propojování 
a ergonomicky pohodlným.

lay
abízí snadné zprovoznění 
otrvající instalace.

rytka
a chrání vnitřní připojení kabelu. 
olehlivost propojení.

ště
 PVC jsou oděruvzdorné, 
rání při každodenním namáhání.
bku

http://www.philips.com

