
erzeker u van een betrouwbare aansluitin
V

met dez

Deze kabel 

Genie
• 24-k
• Zuiv

Besch
• Ong

Eenvo
• Eenv
• Ergo

Verbe
• Geg
• Flex
• Rub
g

e stereo-audiokabel

zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

t van goede audiokwaliteit
araats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
er koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

ermt tegen signaalverlies
edekte koperen afscherming

udige installatie
oudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

terde duurzaamheid
oten stekker voor veilige verbindingen
ibele PVC-aansluiting
berdrukvermindering
 

Philips
Stereo-audiokabel

10 m

SWA2525



 

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 8710895960588
• Hoeveelheid: 3
• Brutogewicht: 3,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
• Nettogewicht: 2,8 kg
• Lengte: 247 mm
• Breedte: 190 mm
• Hoogte: 220 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 8710895961004
• Hoeveelheid: 12

• Brutogewicht: 12,98 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,6 kg
• Nettogewicht: 12,38 kg
• Lengte: 400 mm
• Breedte: 272 mm
• Hoogte: 473 mm

Afmetingen
• Brutogewicht: 0,93 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg
• Nettogewicht: 0,87 kg
• Lengte van het product: 28,5 cm
• Afmetingen van product (B x H): 175 x 85 mm
•

Stereo-audiokabel
10 m  
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