
žijte si svá sluchátka
U
díky tom

Propojuje dv

Vychu
• Poni
• Vyro

Zabra
• Stíně

Snadn
• Prot

Vychu
• Liso
uto stereofonnímu adaptéru

a 3,5mm propojovací kabely

tnejte si kvalitní zvuk
klované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu
beno s kvalitní konstrukcí

ňuje ztrátě signálu
ní z holé mědi

á instalace
iskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

tnejte si zvýšenou odolnost
vaný konektor zabezpečující propojení
 

Philips
Adaptér

3,5 mm

SWA2060W



 

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 11,5 x 1,7 cm
• Čistá hmotnost: 0,004 kg
• Hrubá hmotnost: 0,016 kg
• Hmotnost obalu: 0,012 kg

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 19,1 x 14,6 x 22,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,144 kg

• Hrubá hmotnost: 0,924 kg
• Hmotnost obalu: 0,78 kg

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 13,5 x 5,7 x 10,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,024 kg
• Hrubá hmotnost: 0,128 kg
• Hmotnost obalu: 0,104 kg
•
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