
 

 

Philips
Uitbreidingsstekkers 
hoofdtelefoon

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

SWA2568
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met deze hoofdtelefoonuitbreidingsstekkers
Deze hoofdtelefoonuitbreidingsstekkers zorgen voor een veilige verbinding wanneer u de 
uiteinden van een hoofdtelefoonverlengsnoer vervangt.

Geniet van goede audiokwaliteit
• Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Eenvoudige installatie
• 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.

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: 0,070 kg •
Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97777 7
• Hoeveelheid: 1
• Brutogewicht: 0,016 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,008 kg
• Nettogewicht: 0,008 kg
• Lengte: 11,50 cm
• Breedte: 9,50 cm
• Hoogte: 1,60 cm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98127 9
• Hoeveelheid: 6
• Brutogewicht: 0,114 kg

• Nettogewicht: 0,044 kg
• Lengte (cm): 14,30 cm
• Breedte (cm): 7.00 cm
• Hoogte (cm): 10,50 cm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98128 6
• Hoeveelheid: 72
• Brutogewicht: 1,643 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,125 kg
• Nettogewicht: 0,518 kg
• Lengte (cm): 27,50 cm
• Breedte (cm): 16,00 cm
• Hoogte (cm): 33,00 cm
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Specificaties
Uitbreidingsstekkers hoofdtelefoon
3,5 mm (M) - 3,5 mm (F)
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