
 

 

Philips
Стерео аудио кабел

3,0 м

SWA2523W
Осигурете надеждна връзка

с този стерео аудио кабел
Доверете се на този кабел за гарантиране на надеждна връзка за цифров звук 
между устройствата.

Слушайте звук с добро качество
• Никелирани съединители за надеждна връзка
• Проводник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала

Предпазва от загуби в сигнала
• Оплетка от чиста мед

Лесно инсталиране
• Цветово кодирани съединители за бързо разпознаване
• Ергономичен захват без приплъзване за лесно използване

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Формовани съединители за сигурни връзки
• Гъвкава PVC изолация
• Гумен захват



 Никелирани съединители
Никелираните съединители установяват 
безупречен контакт между кабела и съединителя 
с оглед на надеждна връзка.

Мед с висока чистота
Този меден проводник осигурява висока точност 
на предаване на сигнала при минимално 
съпротивление.

Оплетка от чиста мед
Оплетката от чиста мед предотвратява загубите в 
сигнала.

Цветово кодирани съединители
Цветово кодираните съединители улесняват 
включването на кабелите към съответните 
входове и изходи

Лесно захващане
Този захват без приплъзване прави свързването 
на компонентите лесно и с ергономично 
удобство.

Формовани съединители
Формованите съединители осигуряват сигурни 
връзки между компонентите и са с по-дълъг 
експлоатационен срок.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Гумен захват
Гуменият захват е сигурна, но гъвкава връзка 
между кабела и гнездото.
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Данни за опаковката
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99311 1
• Количество: 1

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99832 1
• Дължина: 245 мм
• Ширина: 105 мм
• Височина: 102 мм
• Количество: 4
• Бруто тегло: 0,40 кг
• Нето тегло: 0,24 кг
• Тегло на опаковката: 0,16 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99833 8

• Количество: 24
• Дължина: 340 мм
• Ширина: 265 мм
• Височина: 230 мм
• Бруто тегло: 2,8 кг
• Нето тегло: 1,44 кг
• Тегло на опаковката: 1,36 кг

Размери
• Дължина на изделието: 23,5 см
• Габарити на продукта (Ш x В): 95 x 22 мм
• Бруто тегло: 0,08 кг
• Нето тегло: 0,06 кг
• Тегло на опаковката: 0,02 кг
•
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