
illförlitlig anslutning
T
med den

Använd den

kabeln får du

komponente

Njut a
• Fibe

Enkel
• Gre

Utöka
• Gjut
• Flex
• Drag
 här fiberoptiska ljudkabeln

 här kabeln till att ge dina komponenter optimala prestanda. Med hjälp av 

 den bästa anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan dina 

r.

v bra ljudkvalitet
roptik av hög kvalitet

 installation
ppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

d hållbarhet
en kontakt för säkra anslutningar
ibelt PVC-hölje
avlastning i gummi
 

Philips
Fiberoptisk kabel

1,5 m

SWA2522



 

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96668 9
• Kvantitet: 6
• Bruttovikt: 0,72 kg
• Taravikt: 0,20 kg
• Nettovikt: 0,52 kg
• Längd: 228,6 mm
• Bredd: 114,3 mm
• Höjd: 208,3 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96669 6
• Kvantitet: 12

• Bruttovikt: 1,74 kg
• Taravikt: 0,30 kg
• Nettovikt: 1,44 kg
• Längd: 248,9 mm
• Bredd: 243,8 mm
• Höjd: 228,6 mm

Mått
• Bruttovikt: 0,12 kg
• Taravikt: 0,02 kg
• Nettovikt: 0,10 kg
• Produktlängd: 22,5 cm
• Produktens mått (B x H): 110 x 30 mm
•

Fiberoptisk kabel
1,5 m  
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