
akaa luotettavat liitännät
T
tämän st

Johto takaa l

Nauti
• Nikk
• Puht

Helpp
• Liitt
• Luis

Nauti
• Vale
• Jous
• Kum

Pakka
• Ripu
ereoäänikaapelin avulla

uotettavat videoliitännät laitteiden välillä.

 laadukkaasta äänestä
elipinnoitetut liittimet luotettaviin liitäntöihin
aasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

o asentaa
imien värikoodit helpottavat tunnistamista
tamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä

 pidemmästä käyttöiästä
ttu pistoke takaa luotettavat yhteydet
tava PVC-kuori
inen vedonpoistin

usmateriaalin vähimmäismäärä
stuslenkki
 

Philips
Stereoäänikaapeli

2,0 m
3,5 mm(M) - 2 RCA(M)

SWA2121T



 

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 41381 1
• Kokonaispaino: 1,9 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29 x 21 5 x 12 cm
• Nettopaino: 1,44 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 48
• Taara: 0,46 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 5,7 x 19 x 1,5 cm
• EAN: 87 12581 41378 1
• Kokonaispaino: 0,036 kg
• Nettopaino: 0,03 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pakkaus
• Taara: 0,006 kg
•

Stereoäänikaapeli
2,0 m 3,5 mm(M) - 2 RCA(M) 
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