
kab en pålidelig lydforbinde
S
med det

Brug dette s

Få go
• Nikk

Besky
• Besk

Nem 
• Farv
• Skrid

Få øg
• Støb
• Flek
• Aflas
lse
te stereo "Y"-kabel

tik for at konvertere stereolyd til monolyd.

d lydkvalitet
elbelagte stik giver bedre kontakt

tter mod tab af signal
yttet af ren kobber

installation
ekodede stik giver lynhurtig genkendelse
sikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

et holdbarhed
te stik, som giver sikre tilslutninger
sibel PVC-kappe
tningssystem af gummi
 

Philips
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SWA2553



 

Dimensioner
• Bruttovægt: 0,036 kg
• Taravægt: 0,008 kg
• Nettovægt: 0,028 kg
• Længde: 14,6 cm
• Mål på produkt (B x H): 70 x 27 mm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96063 2
• Mængde: 6
• Bruttovægt: 0,257 kg
• Taravægt: 0,089 kg
• Nettovægt: .0168 kg

• Længde: 206,4 mm
• Bredde: 92,1 mm
• Højde: 76,2 mm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96111 0
• Mængde: 12
• Bruttovægt: 0,58 kg
• Taravægt: 0,25 kg
• Nettovægt: 0,33 kg
• Længde: 197 mm
• Bredde: 98,4 mm
• Højde: 171,5 mm
•

Stereo-Y-adapter
RCA (M)-2 RCA (F)  
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