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Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 41766 6
• Hmotnosť brutto: 0 36 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24,3 x 15 6 x 10,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,16 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 0.2 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 41762 8
• Hmotnosť brutto: 4,6 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 

62,7 x 27,8 x 29,3 cm
• Čistá hmotnosť: 0,96 kg
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• Hmotnosť obalu: 3 64 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• EAN: 87 12581 41757 4
• Hmotnosť brutto: 0 06 kg
• Čistá hmotnosť: 0 04 kg
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,02 kg
•

Kábel S-Video
3,0 m  

Technické údaje

Dátum vydania  
2008-05-08

Verzia: 1.0.6

12 NC: 8670 000 39422
EAN: 87 12581 41757 4

© 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
SWV7

Najdôlež

Pozláten
Vysokokvali

Tienenie 
Tienenie z 

Rukoväť 
Toto protišm
vašich kom

Lisovaná 
Lisovaná pr
komponent

Flexibilný
Flexibilný PV
kábla. Tiež
inštaláciu.
513W

itejšie f

é konekto
tné konekto

z čistej m
čistej medi 

s jednodu
ykové uch

ponentov a 

prípojka
ípojka pre z
mi a ktorá 

 PVC plá
C plášť za

 poskytuje z
ry
ry minimalizujúce stratu signálu.

edi
chráni pred stratou signálu.

chým uchopením
ytenie zjednodušuje pripojenie 
robí ho ergonomicky komfortným.

aistené prepojenia medzi 
ponúka zvýšenú odolnosť.

šť
isťuje ochranu citlivého jadra 
výšenú odolnosť a jednoduchú 
/10

unkcie

http://www.philips.com

