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Philips
Plochý kábel Scart

1,5 m

SWV6682



 

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99391 3
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 1 36 kg
• Hmotnosť obalu: ,18 kg
• Netto hmotnosť: 1 18 kg
• Dĺžka (cm): 31 5 cm
• Šírka (cm): 15 cm
• Výška (cm): 21 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99392 0
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 3 32 kg
• Hmotnosť obalu: ,6 kg

• Netto hmotnosť: 2 72 kg
• Dĺžka (cm): 33 cm
• Šírka (cm): 32,5 cm
• Výška (cm): 23,5 cm

Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99390 6
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: ,6 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
• Čistá hmotnosť: ,5 kg
• Výška: 9 cm
• Dĺžka: 28,5 cm
• Šírka: 20 cm
•

Plochý kábel Scart
1,5 m  

Technické údaje

Dátum vydania  
2008-09-30

Verzia: 1.0.4

12 NC: 9082 100 09758
EAN: 87 10895 99390 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SWV6

Najdôlež

24-karáto
24-karátov
kvalitu sign

100% hlin
Táto ochran
elektromag
signálu.

Pevné OF
Tento bezk
presnosť v 

Meďou o
Táto ochran
frekvencie p

Jednoduc
Toto protišm
vašich kom

Plug and 
Plug and pl
komponent

Veľmi od
Veľmi odoln
kábla. Zaisť

Vynikajúc
Vynikajúco 
pre vynikajú
opotrebova

99,97% pe
99,97% bez
optimálnu k
682/10

itejšie f

vý pozlát
é pozlátené
álu pre vaše

íkové tien
ná vrstva h

netickým ru

C s vyso
yslíkový me
prenose sig

pletené t
ná vrstva m
re zdokona

hé uchyte
ykové uch

ponentov a 

play
ay ponúka 
ov bez časo

olný mos
ý mosadzn
uje odolnos

o elastick
elastické PV
cu flexibilit

ním a roztr

vný OFC
kyslíkové m
valitu signá
ený konektor
 konektory zaisťujú najlepšiu 
 komponenty.

enie
liníka chráni pred 
šením pre zdokonalenú kvalitu 

kou čistotou
dený vodič zaisťuje najvyššiu 
nálu s minimálnym odporom.

ienenie
ede blokuje rušenie rádiovej 
lenú kvalitu signálu.

nie
ytenie zjednodušuje pripojenie 
robí ho ergonomicky komfortným.

jednoduchú inštaláciu 
vo náročných inštalácií.

adzný plášť
ý plášť chráni vnútorné prepojenie 
ť a spoľahlivosť vášho prepojenia.

é plášte
C plášte sú odolné voči odieraniu 
u a ochranu pred každodenným 
hnutím.

 vodič
edené (OFC) jadro kábla zaisťuje 
lu.
unkcie

http://www.philips.com

