
 

 

Philips
RCA-stekkers

Man

SWA2566
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met deze vervangende phono-stekkers
Deze RCA-aansluitingen zorgen voor een veilige verbinding wanneer u phono-stekkers 
vervangt.

Geniet van goede audiokwaliteit
• Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Eenvoudige installatie
• Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen
• Rubberdrukvermindering



 Vernikkelde aansluitingen
Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon 
contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor 
een betrouwbare verbinding.

Gekleurde aansluitingen
Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel 
eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten

Ligt gemakkelijk in de hand
Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.
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Kenmerken
• Gewicht van de verpakking: 0,059 kg •
Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97794 4
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 0,022 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,010 kg
• Nettogewicht: 0,012 kg
• Lengte: 11,50 cm
• Breedte: 9,50 cm
• Hoogte: 1,50 cm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98123 1
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 0,134 kg

• Nettogewicht: 0,075 kg
• Lengte (cm): 6,00 cm
• Breedte (cm): 5,70 cm
• Hoogte (cm): 10,50 cm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98124 8
• Hoeveelheid: 72
• Brutogewicht: 2,650 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,200 kg
• Nettogewicht: 0,450 kg
• Lengte (cm): 25,00 cm
• Breedte (cm): 17,00 cm
• Hoogte (cm): 33,50 cm
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