
ulaklıklarınızın keyfini çıkarın
K
bu stere

6,35 mm çap

Müke
• Güv
• Kalit

Sinyal
• Saf b

Kolay
• Kola

Uzun 
• Güv
• Esne
• Kauç
o adaptörle

ında bir kulaklık jakını 3,5 mm çapına dönüştürür.

mmel ses kalitesinin keyfini çıkarın
enilir temas için nikel kaplama konektörler
eli yapı tasarımı

 kaybına karşı koruma
akır koruma

 kurulum
y kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

süreli kullanımın keyfini çıkarın
enli bağlantılar için kalıplı fiş
k PVC kılıf
uk gerinim önleyici
 

Philips
Stereo adaptör

6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)

SWA2554



 

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96064 9
• Miktar: 6
• Brüt ağırlık: 0,22 kg
• Dara ağırlığı: ,1 kg
• Net ağırlık: ,12 kg
• Uzunluk: 160 mm
• Genişlik: 79,3 mm
• Yükseklik: 110 mm

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96112 7
• Miktar: 12

• Brüt ağırlık: ,64 kg
• Dara ağırlığı: ,2 kg
• Net ağırlık: ,44 kg
• Uzunluk: 171,4 mm
• Genişlik: 170 mm
• Yükseklik: 125 mm

Boyutlar
• Brüt ağırlık: ,02 kg
• Dara ağırlığı: 0,01 kg
• Net ağırlık: 0,01 kg
• Ürün uzunluğu: 17,6 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 124 x 45 mm
•

Stereo adaptör
6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)  
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