
 

 

Philips
Cabo de fibra ótica

1,5 m

SWA2522W
Garanta uma conexão confiável

com este cabo de áudio de fibra óptica
Use este cabo para obter o melhor desempenho dos seus componentes. Ele oferece a 
melhor conexão para transferência de sinais de áudio entre os componentes.

Desfrute da melhor qualidade de áudio
• Componentes de fibra ótica de alta qualidade

Instalação fácil
• Material firme e formato que cabe na mão para uma utilização fácil

Desfrute da alta durabilidade
• Plugue moldado para conexões seguras
• Revestimento de PVC flexível
• Disp. de borracha p/diminuir esforço



 Componentes de fibra ótica
O tubo de luz opticamente puro transmite 
informações digitais para componentes, 
proporcionando um som de alta definição e sem 
falhas.

Fácil de segurar
Esse material firme faz com que a conexão de 
componentes seja fácil e ergonomicamente 
confortável.

Plugue moldado
Plugues moldados garantem conexões seguras entre 
os componentes e oferecem maior durabilidade.

Revestimento de PVC flexível
O revestimento de PVC flexível protege o delicado 
núcleo do cabo e oferece maior durabilidade e 
facilidade de instalação.

Disp. de borracha p/diminuir esforço
Um dispositivo de borracha para diminuição de 
esforço permite uma junção segura, embora 
mantendo a flexibilidade, entre o cabo e o plugue.
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Embalagem interna
• EAN: 87 10895 99830 7
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Peso bruto: 0,455 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

24,7 x 10,4 x 14,2 cm
• Peso líquido: 0,228 kg
• Peso da embalagem: 0,227 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 10895 99831 4
• Número de embalagens para o cliente: 36
• Peso bruto: 3,169 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 32,3 x 26 x 31 cm

• Peso líquido: 1,368 kg
• Peso da embalagem: 1,801 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 10895 99315 9
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Embalagem em blister
• Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 23,5 x 2.1 cm
• Peso bruto: 0,065 kg
• Peso líquido: 0,038 kg
• Peso da embalagem: 0,027 kg
•

Especificações
Cabo de fibra ótica
1,5 m
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