
 

 

Philips
Stereofónny adaptér

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

SWA2554W
Vychutnajte si vaše slúchadlá

s týmto stereofónnym adaptérom
Zmení 6,35 mm konektor slúchadiel na 3,5 mm.

Vychutnajte si dobrú kvalitu zvuku
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt
• Vyhotovené s konštrukciou vysokej kvality

Chráni pred stratou signálu
• Tienenie z čistej medi

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť
• Gumený uvoľňovač napnutia



 Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt 
medzi káblom a konektorom pre spoľahlivé 
prepojenie.

Kvalitná konštrukcia
Kvalitná konštrukcia používa iba prvotriedne 
materiály na vytvorenie produktov s dlhšou 
životnosťou.

Tienenie z čistej medi
Tienenie z čistej medi chráni pred stratou signálu.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Gumený uvoľňovač napnutia
Gumený uvoľňovač napnutia zaisťuje bezpečný, 
avšak spoľahlivý spojovací bod medzi káblom a 
koncovkou.
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Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99463 7

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99864 2
• Množstvo: 6
• Dĺžka: 125 mm
• Šírka: 120 mm
• Výška: 105 mm
• Hmotnosť brutto: 0,18 kg
• Netto hmotnosť: 0,078 kg
• Hmotnosť obalu: 0 102 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99865 9

• Množstvo: 36
• Dĺžka: 330 mm
• Šírka: 265 mm
• Výška: 135 mm
• Hmotnosť brutto: 1,26 kg
• Netto hmotnosť: 0,468 kg
• Hmotnosť obalu: 0,792 kg

Rozmery
• Dĺžka produktu: 11,5 cm
• Rozmery produktu (Š x V): 95 x 17 mm
• Hmotnosť brutto: 0,02 kg
• Netto hmotnosť: 0 013 kg
• Hmotnosť obalu: 0,007 kg
•

Technické údaje
Stereofónny adaptér
6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)
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