
siguraţi-vă o conexiune fiab
A
cu acest 

Acest cablu 

Bucur
• Un c

Prote
• Ecra

Instal
• Con
• Mân

Bucur
• Mufă
• Carc
• Red
ilă
cablu Y stereo

vă oferă o conexiune audio fiabilă între componente.

aţi-vă de o bună calitate audio
onductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

jează împotriva pierderii semnalului
nare din cupru neizolat

are simplă
ectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
er ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

aţi-vă de o rezistenţă sporită
 turnată pentru conexiuni sigure
asă flexibilă din PVC

ucerea uzurii cauciucului
 

Philips
Cablu Y stereo

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

SWA2519W



 

Cutie interioară
• Greutate brută: .41 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,5 x 10,5 x 10.2 cm
• Greutate netă: 0,18 kg
• Greutate proprie: .23 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 2,91 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34 x 26,4 x 32,3 cm

• Greutate netă: 1,08 kg
• Greutate proprie: 1.83 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 23,5 x 2,2 cm
• Greutate brută: 0,056 kg
• Greutate netă: .03 kg
• Greutate proprie: .026 kg
•

Cablu Y stereo
2,0 m 3,5 mm (T) - 2 RCA (T) 
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