
illförlitlig ljudanslutning
T
med den

Använd den

Njut a
• Nick

Skydd
• Skär

Enkel
• Färg
• Gre

Utöka
• Gjut
• Flex
• Drag
 här Y-stereokabeln

 här anslutningen till att omvandla stereoljud till monoljud.

v bra ljudkvalitet
elpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt

ar mot signalförlust
mning i bar koppar

 installation
kodade kontakter för omedelbar igenkänning
ppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

d hållbarhet
en kontakt för säkra anslutningar
ibelt PVC-hölje
avlastning i gummi
 

Philips
Y-stereoadapter

RCA (hane) – 2 RCA (hona)

SWA2553W



 

Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99462 0
• Bruttovikt: 0,036 kg
• Nettovikt: 0,026 kg
• Taravikt: 0,010 kg

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99862 8
• Kvantitet: 6
• Längd: 135 mm
• Bredd: 105 mm
• Höjd: 85 mm
• Bruttovikt: 0,22 kg
• Nettovikt: 0,12 kg
• Taravikt: 0,10 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99863 5
• Kvantitet: 36
• Längd: 275 mm
• Bredd: 240 mm
• Höjd: 150 mm
• Bruttovikt: 1,5 kg
• Nettovikt: 0,72 kg
• Taravikt: 0,78 kg

Mått
• Produktlängd: 11,5 cm
• Produktens mått (B x H): 95 x 24 mm
• Bruttovikt: 0,04 kg
• Nettovikt: 0,02 kg
• Taravikt: 0,02 kg
•
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