
 

 

Philips
Verlengsnoer voor de 
hoofdtelefoon

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

SWA2531W
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met dit verlengsnoer voor de hoofdtelefoon
Deze kabel zorgt voor een betrouwbare audioverbinding tussen componenten.

Geniet van goede audiokwaliteit
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies
• Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie
• Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen
• Flexibele PVC-aansluiting
• Rubberdrukvermindering



 Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.

Ongedekte koperen afscherming
Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen 
signaalverlies.

Gekleurde aansluitingen
Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel 
eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten

Gemakkelijk vast te houden
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.
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Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99470 5

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99844 4
• Hoeveelheid: 4
• Lengte: 245 mm
• Breedte: 155 mm
• Hoogte: 105 mm
• Gewicht van de verpakking: 0,16 kg
• Brutogewicht: 0,64 kg
• Nettogewicht: 0,48 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99845 1

• Hoeveelheid: 24
• Lengte: 340 mm
• Breedte: 340 mm
• Hoogte: 265 mm
• Brutogewicht: 4,4 kg
• Nettogewicht: 2,88 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,52 kg

Afmetingen
• Lengte van het product: 23,5 cm
• Afmetingen van product (B x H): 95 x 37 mm
• Brutogewicht: 0,14 kg
• Nettogewicht: 0,02 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,12 kg
•

Specificaties
Verlengsnoer voor de hoofdtelefoon
5 m 3,5 mm (M) - 3,5 mm (F)

http://www.philips.com

