
 

 

Philips
Cablu de monitor SVGA

1,8 m
Negru

SWX2112
Conectaţi-vă computerul la monitor

Imagine SVGA
Cablu de înaltă calitate maximizat pentru imagine de înaltă definiţie

Bucură-te de o calitate superioară a imaginii
• Fabricat la calitate ridicată

Bucură-te de o rezistenţă sporită
• Conectori rezistenţi la coroziune
• Carcasă flexibilă din PVC
• Capete turnate pentru o rezistenţă sporită
• Reducerea uzurii cauciucului

Instalare simplă
• Șuruburi cu cap moletat turnate



 Șuruburi cu cap moletat turnate
Răsuciţi conectorii ușor, cu ajutorul degetelor. Nu 
este nevoie de șurubelniţă sau alte scule.

Capete turnate
Capetele turnate previn uzura și prelungesc durata 
de viaţă a cablului.

Reducerea uzurii cauciucului
Prin reducerea uzurii cauciucului se realizează o 
conexiune sigură, dar flexibilă între cablu și conector.

Conectori rezistenţi la coroziune
Alama comprimată alături de conectorii galvanizaţi 
cu aur de 24 K, realizează o conexiune extrem de 
fiabilă care optimizează calitatea semnalului și 
transmite cele mai bune imagini și transferuri de 
date.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.

Construcţie de calitate
Pentru această construcţie de calitate se utilizează 
numai materiale de cea mai bună calitate pentru a 
crea produse cu o rezistenţă sporită.
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Cutie interioară
• EAN: 87 12581 50597 4
• Greutate brută: 0,74 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,5 x 10,5 x 15,5 cm
• Greutate netă: 0,568 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 0,172 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 50596 7
• Greutate brută: 3,26 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26 x 23 x 34 cm
• Greutate netă: 2,272 kg

• Număr de ambalaje: 16
• Greutate proprie: 0,988 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,6 x 23,6 x 3,4 cm
• EAN: 87 12581 49558 9
• Greutate brută: 0,165 kg
• Greutate netă: 0,142 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,023 kg
•
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