
 

Philips
S-Video til SCART-kabel

5 m

SWV6624
Få den ultimative billedoplevelse

med dette premium videokabel
Giv dine komponenter den højeste ydeevne. Dette avancerede kabel giver den bedste 
tilslutning til overførsel af videosignaler mellem komponenter.

Få bedre billedkvalitet
• 24 karat forgyldte stik giver det optimale signal
• 99,97 % iltfri kobber (OFC)

Beskytter mod tab af signal
• 100 % aluminiumsafskærmning
• Iltfri kobberleder for optimal signaloverførsel
• Kobberbelagt afskærmning

Nem installation
• Farvekodede stik giver lynhurtig genkendelse
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed
• Plug and play giver nem brug

Få øget holdbarhed
• Robust messingkappe giver øget holdbarhed
• Superbøjelige kapper, som giver en enestående fleksibilitet
• Pålideligt aflastningssystem af metal
 



 24 karat forgyldt stik
24 karat forgyldte stik sikrer den bedste 
signalkvalitet for dine komponenter.

99,97 % OFC kompakt leder
Kabelkerne af 99,97 % iltfri kobber (OFC) giver 
optimal signalkvalitet.

100 % aluminiumsafskærmning
Dette beskyttende aluminiumslag beskytter mod 
elektromagnetisk interferens og forbedrer 
signalkvaliteten.

Massiv OFC med høj renhed
Denne iltfrie leder giver den højeste nøjagtighed ved 
signaloverførsel med minimal modstand.

Kobberbelagt afskærmning
Dette beskyttende kobberlag blokerer 
radiofrekvensinterferens og forbedrer 
signalkvaliteten.

Farvekodede stik
Farvekodede stik gør det let at installere dit kabel i 
de rigtige ind- og udgange

Behageligt greb
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponeter.

Plug and Play
Plug and play giver nem installation af komponenter 
uden tidsrøvende installationer.

Robust messingkappe
Den robuste messingkappe beskytter kablets interne 
stik. Det sikrer din tilslutnings holdbarhed og 
pålidelighed.

Superbøjelige kapper
Superbøjelige PVC-kapper har en stor slidstyrke, 
hvilket giver en enestående fleksibilitet og 
beskyttelse mod hverdagens slitage.

Aflastningssystem af metal
Stik helt af metal garanterer øget holdbarhed ved at 
forebygge beskadigelse under brug og installation.
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Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99403 3
• Mængde: 2
• Bruttovægt: 1,32 kg
• Taravægt: 0,18 kg
• Nettovægt: 1,14 kg
• Længde (cm): 31,5 cm
• Bredde (cm): 15 cm
• Højde (cm): 21 cm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99404 0
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 3,24 kg
• Taravægt: 0,6 kg

• Nettovægt: 2,64 kg
• Længde (cm): 33 cm
• Bredde (cm): 32,5 cm
• Højde (cm): 23,5 cm

Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99402 6
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 0,56 kg
• Taravægt: 0,1 kg
• Nettovægt: 0,46 kg
• Højde: 9 cm
• Længde: 28,5 cm
• Bredde: 20 cm
•
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