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Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 4,5 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 27 x 24,5 x 17,5 cm
• Čistá hmotnost: 4,032 kg
• Hmotnost obalu: 0,468 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 6 x 13 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,086 kg
• Čistá hmotnost: 0,084 kg
• Hmotnost obalu: 0,002 kg
•

Stereofonní audio kabel
5 m  

Specifikace

Datum vydání 2008-08-26

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39159
EAN: 87 12581 41335 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
MWA

Zvýrazn

Vysoce či
Takový měd
vysokou pře

Barevné 
Barevné zn
do správnéh

Snadné u
Protiskluzov
komponent

Lisovaný 
Lisovaný ko
komponent

Pružný p
Pružný pláš
ochranu. Ta

Pryžová o
Pryžová och
flexibilní pro

Na závěs
Výrobky na 
materiálu a

Poniklova
Poniklované
kabelem a 
spojení.
2524T

ění výro

stá měď
ěný vodič z
snost a min

značení k
ačení konek
o vstupu a

chopení
á ergonom
ů snadným 

konektor
nektor zajiš
y a vyšší od

lášť z PV
ť z PVC po
ké zvyšuje 

chrana p
rana proti 
pojení kab

ném pout
závěsném p
 nabízejí al

né konek
 konektory 
konektorem
ajišťuje při přenosu signálu 
imální odpor.

onektorů
torů usnadňuje zapojení kabelu 
 výstupu

ická rukojeť dělá propojování 
a ergonomicky pohodlným.

ťuje bezpečné propojení mezi 
olnost.

C
skytuje jemnému jádru kabelu 
odolnost a zjednodušuje instalaci.

roti namáhání
namáhání přestavuje bezpečné a 
elu s konektorem.

ku
outku potřebují minimum balícího 

ternativní možnosti vystavení.

tory
vytvářejí dokonalý kontakt mezi 
, aby bylo zajištěno spolehlivé 
/10

bku

http://www.philips.com

