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Διαχωριστής ακουστικών

3,5 χιλ. (Α) - (2) 3,5 χιλ. (Θ)

SWA2151W
Απολαύστε τα ακουστικά σας

με αυτό το διαχωριστή ακουστικών
Μοιραστείτε εύκολα τη μουσική σας με κάποιον άλλο ακροατή. Προσθέστε ένα 
δεύτερο σετ ακουστικών για διπλή ακουστική απόλαυση.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου
• Επινικελωμένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
• Κατασκευή με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη ρύθμιση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Φιλική προς το περιβάλλον
• Φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή χωρίς μόλυβδο



 Επινικελωμένες υποδοχές
Οι επινικελωμένες υποδοχές εξασφαλίζουν 
καθαρή επαφή μεταξύ του καλωδίου και της 
υποδοχής για αξιόπιστη σύνδεση.

Ποιοτική κατασκευή
Η ποιοτική κατασκευή χρησιμοποιεί μόνο πρώτης 
τάξεως υλικά για τη δημιουργία προϊόντων 
υψηλής ανθεκτικότητας.

Θωράκιση γυμνού χαλκού
Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από 
απώλειες σήματος.

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις 
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης 
τάσης
Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης 
παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση 
καλωδίου και βύσματος.

Κατασκευή χωρίς μόλυβδο
Κατασκευή χωρίς μόλυβδο υλικών φιλικών προς 
το περιβάλλον.
SWA2151W/10

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2019-08-29

Έκδοση: 1.0.9

12 NC: 8670 000 39261
EAN: 69 59033 84315 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 41527 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 0,227 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

13,5 x 10,3 x 8,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,12 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,107 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 41528 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 48
• Μικτό βάρος: 2,1 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

28,5 x 22,1 x 20,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,96 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,14 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 41514 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 11,4 x 2,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,032 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,02 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,012 κ.
•

Προδιαγραφές
Διαχωριστής ακουστικών
3,5 χιλ. (Α) - (2) 3,5 χιλ. (Θ)
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