
 

Philips
Kábel pre reproduktory

20 m
S priemerom 1 mm a s prierezom 
0,82 mm2

SWA2437W
Zaistite spoľahlivé prepojenie

s týmto káblom pre reproduktor
Spoľahnite sa na kábel pre reproduktor, ktorý vám zabezpečí spoľahlivé zvukové 
prepojenie medzi vašimi reproduktormi a tunermi.

Vychutnajte si dobrú kvalitu zvuku
• Vyhotovené s konštrukciou vysokej kvality
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Flexibilný PVC plášť

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie
 



 Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.

Kvalitná konštrukcia
Kvalitná konštrukcia používa iba prvotriedne 
materiály na vytvorenie produktov s dlhšou 
životnosťou.

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.
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Hlavné prvky
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32 x 26 5 x 34 cm •
Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,16 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24 x 10,5 x 16 3 cm
• Čistá hmotnosť: ,96 kg
• Hmotnosť obalu: ,2 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 7,42 kg

• Čistá hmotnosť: 5 76 kg
• Hmotnosť obalu: 1,66 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 4 cm
• Hmotnosť brutto: ,27 kg
• Čistá hmotnosť: ,24 kg
• Hmotnosť obalu: ,03 kg
Technické údaje
Kábel pre reproduktory
20 m S priemerom 1 mm a s prierezom 0,82 mm2 
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