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Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99418 7
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 1,34 kg
• Tara: .18 kg
• Peso líquido: 1,16 kg
• Comprimento (cm): 31.5 cm
• Largura (cm): 15 cm
• Altura (cm): 21 cm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99419 4
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 3,28 kg
• Tara: .6 kg

• Peso líquido: 2,68 kg
• Comprimento (cm): 33 cm
• Largura (cm): 32,5 cm
• Altura (cm): 23.5 cm

Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99417 0
• Quantidade: 1
• Peso Bruto: .58 kg
• Tara: .1 kg
• Peso Líquido: .48 kg
• Altura: 9 cm
• Comprimento: 28,5 cm
• Largura: 20 cm
•

Cabo HDMI
5 m  

Especificações

Data de publicação  
2008-09-30

Versão: 2.0.5

12 NC: 9082 100 09778
EAN: 87 10895 99417 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWV6

Produto

Conector
Os conecto
asseguram 
component

Compatí
A Protecção
(HDCP) pe
protegidos 
verifica o si
apenas seja

Conduto
O condutor
proporciona

Protecçã
Esta camad
interferênci
qualidade d

Protecçã
Esta camad
interferênci
qualidade d

Fáceis de
Esta pega a
component

Plug and 
O Plug and
component

Protecçã
A protecção
cabo. Garan

Revestim
Os revestim
resistentes 
flexibilidade
desgaste do
434/10

s em de

 banhado
res banhado
a melhor q
es.

vel com H
 de Conteú
rmite-lhe re
como filmes
nal para ev
m reprodu

r sólido 9
 sólido em c
 uma óptim

o 100% em
a protector
a electroma
o sinal.

o entranç
a protector
a por frequ
o sinal.

 segurar
ntideslizan

es fácil e er

play
 play propo
es sem dem

o forte em
 forte em b
te a durabi

entos sup
entos supe
à abrasão, 
 impression
 dia-a-dia.
 a ouro de 24 quilates
s a ouro de 24 quilates 

ualidade de sinal para os seus 

DCP
dos Digitais de Banda Larga 
produzir conteúdos multimédia 
 e concertos. Esta tecnologia 
itar pirataria, permitindo que 
zidas cópias legais de conteúdos .

9,97% OFC
obre 99,97% livre de oxigénio 
a qualidade de sinal.

 alumínio
a em alumínio protege contra 
gnética, para uma melhor 

ada em cobre
a em cobre bloqueia a 
ência de rádio, para uma melhor 

te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

rciona uma instalação fácil de 
orar muito tempo.

 bronze
ronze protege a ligação interna do 
lidade e fiabilidade da sua ligação.

er maleáveis
r maleáveis em PVC são 
para proporcionar uma 
ante e protecção contra o 
staque

http://www.philips.com

