Philips
Száloptikás kábel

1,5 m-es
SWA2522

Megbízható csatlakozás
ezzel a száloptikás audiokábellel!
A kábel elősegíti az összetevők optimális teljesítményét. A legjobb összeköttetést teszi
lehetővé az audio- és videojelek továbbításához az összetevők között.
Kiváló hangminőség
• Kiváló minőségű száloptikai kábelek
Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
Nagyobb tartósság
• A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
• Rugalmas PVC-burkolat
• Gumi törésgátló

Száloptikás kábel

SWA2522/10

Műszaki adatok

Termékkijelölések

1,5 m-es

Belső karton
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96668 9
Mennyiség: 6
Bruttó tömeg: 0,72 kg
Önsúly: 0,20 kg
Nettó tömeg: 0,52 kg
Hosszúság: 228,6 mm
Szélesség: 114,3 mm
Magasság: 208,3 mm

Külső kartondoboz

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96669 6
• Mennyiség: 12

•
•
•
•
•
•

Bruttó tömeg: 1,74 kg
Önsúly: 0,30 kg
Nettó tömeg: 1,44 kg
Hosszúság: 248,9 mm
Szélesség: 243,8 mm
Magasság: 228,6 mm

Méretek
•
•
•
•
•

Bruttó tömeg: 0,12 kg
Önsúly: 0,02 kg
Nettó tömeg: 0,10 kg
Termék hossza: 22,5 cm
Termék méretei (Sz x Ma): 110 x 30 mm

Száloptikai kábelek
A páratlan hangminőség érdekében a digitális
információkat hajszálvékony, optikailag tiszta üvegből
készült üvegszálak továbbítják az összetevők felé.
Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen,
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.
Műanyag csatlakozódugó
A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a
berendezések biztos csatlakoztatását.

•

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az egyébként
sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a
csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.
Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik
egymáshoz.
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