
erzeker u van een betrouwbare aansluitin
V

met dez

Met deze ka

verbinding v

Genie
• Hoo

Eenvo
• Ergo

Genie
• Geg
• Flex
• Rub
g

e glasvezel audiokabel

bel haalt u het beste uit uw componenten. De kabel biedt de beste 

oor het overbrengen van audiosignalen tussen componenten.

t van goede audiokwaliteit
gwaardige glasvezel

udige installatie
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

t van verlengde duurzaamheid
oten stekker voor veilige verbindingen
ibele PVC-aansluiting
berdrukvermindering
 

Philips
Glasvezelkabel

1,5 m

SWA2522



 

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96668 9
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 0,72 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,20 kg
• Nettogewicht: 0,52 kg
• Lengte: 228,6 mm
• Breedte: 114,3 mm
• Hoogte: 208,3 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96669 6
• Hoeveelheid: 12

• Brutogewicht: 1,74 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,30 kg
• Nettogewicht: 1,44 kg
• Lengte: 248,9 mm
• Breedte: 243,8 mm
• Hoogte: 228,6 mm

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,12 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,10 kg
• Lengte van het product: 22,5 cm
• Afmetingen van product (B x H): 110 x 30 mm
•

Glasvezelkabel
1,5 m  
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