
 

 

Philips
Stereo zvočni povezovalni 
kabel

1,5 m
3,5 mm (M)–3,5 mm (M)
Spiralni

SWA2529W
Zagotovite zanesljivo povezavo

s tem stereo zvočnim povezovalnim kablom
Kabel vedno zagotavlja zanesljivo zvočno povezavo med komponentami.

Uživajte v kakovostnem zvoku
• Prevodnik iz čistega bakra za zanesljiv prenos signalov

Zaščita pred izgubo signala
• Neizolirana bakrena zaščita

Enostavna namestitev
• Barvno označeni priključki za hitro prepoznavanje
• Nedrseče ergonomsko držalo za preprosto uporabo

Izkoristite boljšo vzdržljivost
• Posebej oblikovan vtič za varno povezavo
• Gibljiv PVC-plašč
• Gumijasta ublažitev obremenjenosti



 Čisti baker
Bakreni prevodnik omogoča izjemno natančen 
prenos signala z minimalno odpornostjo.

Neizolirana bakrena zaščita
Neizolirana bakrena zaščita preprečuje izgube 
signala.

Barvno označeni priključki
Barvno označeni priključki olajšajo priključevanje 
kablov na ustrezne vhode in izhode.

Ergonomsko držalo
S pomočjo nedrsečega in ergonomskega držala bo 
priključevanje komponent enostavno in udobno.

Posebej oblikovan vtič
Posebej oblikovani vtiči zagotavljajo varno povezavo 
med komponentami in podaljšujejo vzdržljivost.

Gibljiv PVC-plašč
Gibljiv PVC-plašč ščiti občutljivo jedro kabla. Poskrbi 
tudi za podaljšano vzdržljivost in olajša namestitev.

Gumijasta ublažitev obremenjenosti
Gumijasta ublažitev obremenjenosti omogoča varno 
in hkrati gibljivo povezavo med kablom in vtičem.
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Podatki o pakiranju
• Količina: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99450 7
• Bruto teža: 3 kg
• Neto teža: 1 kg
• Teža embalaže: 2 kg

Notranja škatla
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99848 2
• Količina: 6
• Dolžina: 245 mm
• Širina: 150 mm
• Višina: 105 mm
• Bruto teža: 0,38 kg
• Neto teža: 0,12 kg
• Teža embalaže: 0,26 kg

Zunanja škatla
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99849 9
• Količina: 36
• Dolžina: 340 mm
• Širina: 340 mm
• Višina: 265 mm
• Bruto teža: 2,78 kg
• Neto teža: 0,72 kg
• Teža embalaže: 2,06 kg

Dimenzije
• Dolžina izdelka: 23,5 cm
• Dimenzije izdelka (Š x V): 95 x 22 mm
• Bruto teža: 0,04 kg
• Neto teža: 0,02 kg
• Teža embalaže: 0,02 kg
•

Specifikacije
Stereo zvočni povezovalni kabel
1,5 m 3,5 mm (M)–3,5 mm (M), Spiralni
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