
 

 

„Philips“
stereoadapteris

6,35 mm (M)–3,5 mm (F)

SWA2554W
Mėgaukitės ausinių teikiamu malonumu

jei naudosite šį stereoadapterį
Jis 6,35 mm ausinių lizdą paverčia 3,5 mm lizdu.

Mėgaukitės gera garso kokybe
• Nikeliuotos jungtys patikimam jungimui
• Itin geros kokybės konstrukcija

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Gryno vario apsauga

Paprastas sumontavimas
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Lieti kištukai saugiai jungčiai
• Lankstus PVC gaubtas
• Guminis laido spaustukas



 Nikeliuotos jungtys
Nikeliuotos jungtys sudaro skaidrų kontaktą tarp 
laido ir jungties, sukurdamas patikimą susijungimą.

Geros kokybės konstrukcija
Itin gerą konstrukcijos kokybę užtikrina aukščiausios 
rūšies medžiagos, skirtos ilgai naudojamiems 
daiktams gaminti.

Gryno vario apsauga
Grynas varis apsaugo nuo signalo praradimo.

Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lieti kištukai
Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų 
ir pratęsia ilgaamžiškumą.

Lankstus PVC gaubtas
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis 
taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.

Guminis laido spaustukas
Guminis laido spaustukas suteikia ne tik saugią, bet ir 
lanksčią jungtį tarp laido ir kištuko.
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Pakavimo duomenys
• Kiekis: 1
• EAN / UPC / GTIN: 87 10895 99463 7

Vidinė dėžutė
• EAN / UPC / GTIN: 87 10895 99864 2
• Kiekis: 6
• Ilgis: 125 mm
• Plotis: 120 mm
• Aukštis: 105 mm
• Bendras svoris: 0,18 kg
• Grynas svoris: 0,078 kg
• Pakuotės svoris: 0,102 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN / UPC / GTIN: 87 10895 99865 9

• Kiekis: 36
• Ilgis: 330 mm
• Plotis: 265 mm
• Aukštis: 135 mm
• Bendras svoris: 1,26 kg
• Grynas svoris: 0,468 kg
• Pakuotės svoris: 0,792 kg

Matmenys
• Gaminio ilgis: 11,5 cm
• Gaminio matmenys (W x H): 95 x 17 mm
• Bendras svoris: 0,02 kg
• Grynas svoris: 0,013 kg
• Pakuotės svoris: 0,007 kg
•

Specifikacijos
Stereoadapteris
6,35 mm (M)–3,5 mm (F)

http://www.philips.com

