
 

 

Philips
DVI-monitorkabel

1,8 m
Zwart

SWX2131
Sluit uw computer aan op apparaten aan met een DVI-poort
Dual-link digitale DVI
Digitale beeldoverdracht met een snelheid tot 9,9 Gbps. Tweemaal de resolutie van een 
single-link DVI-kabel.

Geniet van superieure beeldkwaliteit
• Geproduceerd met kwalitatieve constructie

Betere geleiding
• Vergulde aansluitingen voor betere geleiding

Verbeterde duurzaamheid
• Roestbestendige aansluitingen
• Flexibele PVC-aansluiting
• Gegoten uiteinden voor verlengde duurzaamheid
• Rubberdrukvermindering

Eenvoudige installatie
• Gegoten vleugelschroeven



 Kwalitatieve constructie
Bij een kwalitatieve constructie worden er alleen 
hoogwaardige materialen gebruikt om de 
duurzaamheid van de producten te verlengen.

Vergulde aansluitingen
Vergulde aansluitingen bieden betere geleiding bij 
verminderde contactweerstand. Ze voorkomen ook 
het verslechteren van de aansluiting door oxidatie.

Roestbestendige aansluitingen
Gecomprimeerd koper met 24-karaats vergulde 
aansluitingen zorgt voor een veilige en extreem 
duurzame aansluiting die de signaalkwaliteit 
optimaliseert en de beste beeld- en 
gegevensoverdracht biedt.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Gegoten uiteinden
Gegoten uiteinden voorkomen dat de kabel gaat 
rafelen en verlengen de levensduur van uw kabel.

Gegoten vleugelschroeven
Draai de aansluitingen simpelweg met uw vingers. U 
hebt geen schroevendraaier of ander gereedschap 
nodig.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.
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Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Binnendoos (L x B x H): 24,5 x 10,5 x 15,5 cm
• Brutogewicht: 0,86 kg
• Nettogewicht: 0,668 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,192 kg
• EAN: 87 12581 50623 0

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 16
• Omdoos (L x B x H): 26 x 23 x 34 cm
• Brutogewicht: 3,82 kg
• Nettogewicht: 2,672 kg

• Gewicht van de verpakking: 1,148 kg
• EAN: 87 12581 50622 3

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Beide
• Verpakkingstype: Blister
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,6 x 23,6 x 3,4 cm
• Brutogewicht: 0,19 kg
• Nettogewicht: 0,167 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,023 kg
• EAN: 87 12581 50621 6
•

Specificaties
DVI-monitorkabel
1,8 m Zwart
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