
aistite spoľahlivé prepojenie
Z
s týmto 

Spoľahnite s

komponentm

Vychu
• Zníž

Chrán
• Tien

Jedno
• Prot

Vychu
• Liso
• Flex
káblom S-Video

a na tento kábel, aby vám poskytol spoľahlivé videoprepojenie medzi 

i.

tnajte si lepšiu kvalitu obrazu
enie kvality sa minimalizuje pozlátenými konektormi

i pred stratou signálu
enie z čistej medi

duchá inštalácia
išmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

tnajte si predĺženú životnosť
vaná prípojka pre zaistené prepojenia
ibilný PVC plášť
 

Philips
Kábel S-Video

1,5 m

SWV7511W



 

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: ,36 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24,3 x 15 6 x 10,5 cm
• Čistá hmotnosť: ,16 kg
• Hmotnosť obalu: ,2 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 2.8 kg

• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34 x 27 5 x 30,5 cm
• Čistá hmotnosť: ,96 kg
• Hmotnosť obalu: 1,84 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3.7 cm
• Hmotnosť brutto: ,06 kg
• Čistá hmotnosť: ,04 kg
• Hmotnosť obalu: ,02 kg
•

Kábel S-Video
1,5 m  
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