Philips
Konektory prodluž. kabelu
sluchátek

3,5 mm (zástrčka) – 3,5 mm (zásuvka)

SWA2568W

Zajistěte spolehlivé spojení
s těmito konektory prodlužovacího kabelu sluchátek
Spolehněte se na tyto konektory prodlužovacího kabelu sluchátek určené pro bezpečné
spojení při výměně koncovek u prodlužovacího kabelu sluchátek.
Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu
Snadná instalace
• Barevné značení konektorů pro okamžité rozpoznání
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Lisovaný konektor zabezpečující propojení
• Pryžová ochrana proti namáhání

SWA2568W/10

Konektory prodluž. kabelu sluchátek
3,5 mm (zástrčka) – 3,5 mm (zásuvka)

Specifikace

Zvýraznění výrobku

Údaje na obalu
•
•
•
•
•

Množství: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99476 7
Hrubá hmotnost: 0,017 kg
Čistá hmotnost: 0,007 kg
Hmotnost obalu: 0,010 kg

Vnitřní krabice
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99876 5
Množství: 6
Délka: 135 mm
Šířka: 105 mm
Výška: 60 mm
Hrubá hmotnost: 0,14 kg
Čistá hmotnost: 0,06 kg
Hmotnost obalu: 0,08 kg

Vnější obal
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99877 2
Množství: 36
Délka: 240 mm
Šířka: 190 mm
Výška: 150 mm
Hrubá hmotnost: 0,96 kg
Čistá hmotnost: 0,36 kg
Hmotnost obalu: 0,60 kg

Rozměry
•
•
•
•
•

Délka výrobku: 11,5 cm
Rozměry výrobku (Š x V): 95 x 17 mm
Hrubá hmotnost: 0,02 kg
Čistá hmotnost: 0,01 kg
Hmotnost obalu: 0,01 kg

Poniklované konektory
Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt mezi
kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno spolehlivé
spojení.
Barevné značení konektorů
Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu
do správného vstupu a výstupu
Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.
Lisovaný konektor
Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi
komponenty a vyšší odolnost.

•

Pryžová ochrana proti namáhání
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje bezpečné a
flexibilní propojení kabelu s konektorem.
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