Philips
Στερεοφωνικός
προσαρµογέας "Y"

3,5 χιλ. (Α) - (2) 3,5 χιλ. (Θ)

SWA2551

Μοιραστείτε τη µουσική σας
µε αυτόν τον στερεοφωνικό προσαρµογέα "Y"
Μετατρέπει µία υποδοχή ακουστικών σε δύο.
Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου
• Επινικελωµένες υποδοχές για αξιόπιστη επαφή
• Κατασκευή µε υψηλές προδιαγραφές ποιότητας
Προστατεύει κατά της απώλειας σήµατος
• Θωράκιση γυµνού χαλκού
Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
Εξασφαλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευµατολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις

SWA2551/10

Στερεοφωνικός προσαρµογέας "Y"
3,5 χιλ. (Α) - (2) 3,5 χιλ. (Θ)

Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Εσωτερική συσκευασία
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96061 8
Ποσότητα: 6
Μικτό βάρος: 0,09 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0,061 κ.
Καθαρό βάρος: 0,029 κ.
Μήκος: 165 χιλ.
Πλάτος: 54 χιλ.
Ύψος: 76,2 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96109 7
• Ποσότητα: 12

•
•
•
•
•
•

Μικτό βάρος: 0,24 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0,17 κ.
Καθαρό βάρος: 0,07 κ.
Μήκος: 171,5 χιλ.
Πλάτος: 114,3 χιλ.
Ύψος: 88,9 χιλ.

∆ιαστάσεις
•
•
•
•
•

Μικτό βάρος: 0,012 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0,006 κ.
Καθαρό βάρος: 0,01 κ.
Μήκος προϊόντος: 14,6 εκ.
∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 70 x 15 χιλ.

•

Θωράκιση γυµνού χαλκού
Η θωράκιση γυµνού χαλκού προστατεύει από απώλειες
σήµατος.
Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των
συσκευών εύκολη και εργονοµικά άνετη.
Χυτός ρευµατολήπτης
Οι χυτοί ρευµατολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές
συνδέσεις µεταξύ των συσκευών και προσφέρουν
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Επινικελωµένες υποδοχές
Οι επινικελωµένες υποδοχές εξασφαλίζουν καθαρή
επαφή µεταξύ του καλωδίου και της υποδοχής για
αξιόπιστη σύνδεση.
Ποιοτική κατασκευή
Η ποιοτική κατασκευή χρησιµοποιεί µόνο πρώτης τάξεως
υλικά για τη δηµιουργία προϊόντων υψηλής
ανθεκτικότητας.
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