
 

 

Philips
Stereokopieringskabel

0,75 m
3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hane)
Svart

SWA2532W
Tillförlitlig anslutning

med den här stereokopieringskabeln
Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.

Njut av bra ljudkvalitet
• Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring

Skyddar mot signalförlust
• Skärmning i bar koppar

Enkel installation
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

Utökad hållbarhet
• Gjuten kontakt för säkra anslutningar
• Flexibelt PVC-hölje
• Dragavlastning i gummi



 Gjuten kontakt
Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan 
komponenterna samt ökad hållbarhet.

Flexibelt PVC-hölje
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga 
kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel 
installation.

Dragavlastning i gummi
Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå 
flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

Skärmning i bar koppar
Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.

Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt 
bekvämt att ansluta komponenterna.

Koppar med hög renhetsgrad
Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög 
precision och minimalt motstånd.
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Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 38289 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Typ av hyllplacering: Hängande
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 23,5 x 2.1 cm
• Nettovikt: 0,018 kg
• Bruttovikt: 0,045 kg
• Taravikt: 0,027 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 38290 2

• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 32,3 x 26 x 22,2 cm
• Nettovikt: 0,432 kg
• Bruttovikt: 1,73 kg
• Taravikt: 1,298 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 38291 9
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Inre kartong (L x B x H): 24,7 x 10,4 x 9,8 cm
• Nettovikt: 0,072 kg
• Bruttovikt: 0,227 kg
• Taravikt: 0,155 kg
•

Specifikationer
Stereokopieringskabel
0,75 m 3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hane), Svart
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