Philips
Fiber optik kablo

1,5 m
SWA2522

Güvenilir bir bağlantı sağlayın
bu fiber optik ses kablosuyla
Ekipmanlarınızdan optimum performans elde edebilmek için bu kabloya güvenebilirsiniz.
Ekipmanlar arasında ses sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar.
Mükemmel ses kalitesinin keyfini çıkarın
• Yüksek kaliteli fiber optik
Kolay kurulum
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş
• Esnek PVC kılıf
• Kauçuk gerinim önleyici
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Fiber optik kablo
1,5 m

Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

İç Karton
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96668 9
Miktar: 6
Brüt ağırlık: ,72 kg
Dara ağırlığı: 0,20 kg
Net ağırlık: ,52 kg
Uzunluk: 228.6 mm
Genişlik: 114,3 mm
Yükseklik: 208.3 mm

Dış Karton

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

•
•
•
•
•
•

Brüt ağırlık: 1,74 kg
Dara ağırlığı: ,30 kg
Net ağırlık: 1,44 kg
Uzunluk: 248.9 mm
Genişlik: 243.8 mm
Yükseklik: 228.6 mm

Boyutlar
•
•
•
•
•

Brüt ağırlık: ,12 kg
Dara ağırlığı: ,02 kg
Net ağırlık: ,10 kg
Ürün uzunluğu: 22.5 cm
Ürün boyutları (G x Y): 110 x 30 mm

•

Fiber Optik
Camdan yapılmış insan saçı inceliğinde optik şeritler,
dijital bilgileri taşırken eşsiz bir ses kalitesi sağlar.
Kolay tutuş
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik
açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kalıplı fiş
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun
süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca,
uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli
ama esnek bir bağlantı sağlar.
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