
 

 

Philips
Kábel SVGA pre monitor

1,8 m
Čierna

SWX2112
Pripojte počítač k monitoru

SVGA video
Kábel vysokej kvality optimalizovaný pre video vo vysokom rozlíšení

Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu obrazu
• Vyhotovené s konštrukciou vysokej kvality

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Konektory odolné voči korózii
• Flexibilný PVC plášť
• Lisované koncovky pre dlhodobejšiu odolnosť
• Gumený uvoľňovač napnutia

Jednoduchá inštalácia
• Tvarované skrutky



 Tvarované skrutky
Ľahko otáčajte konektormi pomocou prstov. 
Nepotrebujete na to žiadny skrutkovač ani nástroje.

Lisované koncovky
Lisované koncovky zabraňujú rozstrapkaniu a 
predlžujú životnosť vášho kábla.

Gumený uvoľňovač napnutia
Gumený uvoľňovač napnutia zaisťuje bezpečný, 
avšak spoľahlivý spojovací bod medzi káblom a 
koncovkou.

Konektory odolné voči korózii
Lisovaná mosadz s galvanicky pokovenými 24K 
pozlátenými konektormi vytvára bezpečné a 
extrémne odolné pripojenie, ktoré optimalizuje 
kvalitu signálu a dodáva najlepší obraz a prenos 
údajov.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Kvalitná konštrukcia
Kvalitná konštrukcia používa iba prvotriedne 
materiály na vytvorenie produktov s dlhšou 
životnosťou.
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Vnútorný kartón
• EAN: 87 12581 50597 4
• Hmotnosť brutto: 0 74 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24,5 x 10,5 x 15,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,568 kg
• Počet používateľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 0,172 kg

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 50596 7
• Hmotnosť brutto: 3,26 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 26 x 23 x 34 cm

• Hmotnosť netto: 2,272 kg
• Počet používateľských balení: 16
• Hmotnosť obalu: 0,988 kg

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,6 x 23,6 x 3.4 cm
• EAN: 87 12581 49558 9
• Hmotnosť brutto: 0 165 kg
• Hmotnosť netto: 0 142 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,023 kg
•

Technické údaje
Kábel SVGA pre monitor
1,8 m Čierna
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