
 

Philips
Cablu prelungitor pentru 
căști

5 m
3,5 mm (T) - 3,5 mm (M)

SWA2531T
Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă

cu acest cablu prelungitor pentru căşti
Acest cablu vă oferă o conexiune audio fiabilă între componente.

Bucuraţi-vă de o bună calitate video
• Conectori placaţi cu nichel pentru fiabilitatea contactelor

Bucuraţi-vă de o bună calitate audio
• Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

Instalare simplă
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Mufă turnată pentru conexiuni sigure
• Carcasă flexibilă din PVC
• Reducerea uzurii cauciucului

Ambalaj minimal
• Cu agăţătoare
 



 Conectori placaţi cu nichel
Conectorii placaţi cu nichel stabilesc un contact sigur 
între cablu și conector, asigurând fiabilitatea 
conexiunii.

Cupru de puritate superioară
Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie 
la transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.

Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Mufă turnată
Mufele turnate asigură conexiuni sigure între 
componente și oferă o rezistenţă sporită.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.

Reducerea uzurii cauciucului
Prin reducerea uzurii cauciucului se realizează o 
conexiune sigură, dar flexibilă între cablu și conector.

Cu agăţătoare
Produsele cu agăţătoare utilizează ambalaje minimale 
și oferă posibilităţi variate de expunere.
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Repere
• Greutate proprie: .001 kg • Greutate proprie: .484 kg
•

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 20 x 2,5 cm
• Greutate netă: 0,117 kg
• Greutate brută: 0,118 kg

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,9 x 25,4 x 17,8 cm
• Greutate netă: 5,616 kg
• Greutate brută: 6,1 kg
Specificaţii
Cablu prelungitor pentru căști
5 m 3,5 mm (T) - 3,5 mm (M) 
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