
å den ultimative billedoplev
F
med det

Giv dine kom

tilslutning fo

Få be
• 24 k

Få be
• 99,9

Besky
• 100 
• Iltfri
• Kob

Nem 
• Skrid
• Plug

Få øg
• Rob
• Supe
else
te førsteklasses A/V-kabel

ponenter den højeste ydeevne. Dette avancerede kabel giver den bedste 

r overførsel af lyd- og videosignaler mellem komponenter.

dre billedkvalitet
arat forgyldte stik giver det optimale signal

dre lydkvalitet
7 % iltfri kobber (OFC)

tter mod tab af signal
% aluminiumsafskærmning
 kobberleder for optimal signaloverførsel
berbelagt afskærmning

installation
sikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

 and play giver nem brug

et holdbarhed
ust messingkappe giver øget holdbarhed
rbøjelige kapper, som giver en enestående fleksibilitet
 

Philips
Fladt SCART-kabel

1,5 m

SWV6682



 

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99391 3
• Mængde: 2
• Bruttovægt: 1,36 kg
• Taravægt: 0,18 kg
• Nettovægt: 1,18 kg
• Længde (cm): 31,5 cm
• Bredde (cm): 15 cm
• Højde (cm): 21 cm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99392 0
• Mængde: 4
• Bruttovægt: 3,32 kg
• Taravægt: 0,6 kg

• Nettovægt: 2,72 kg
• Længde (cm): 33 cm
• Bredde (cm): 32,5 cm
• Højde (cm): 23,5 cm

Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99390 6
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 0,6 kg
• Taravægt: 0,1 kg
• Nettovægt: 0,5 kg
• Højde: 9 cm
• Længde: 28,5 cm
• Bredde: 20 cm
•

Fladt SCART-kabel
1,5 m  
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