
üvenilir bir bağlantı sağlayın
G
bu dijital

Ekipmanların

Ekipmanlar a

Kolay
• Kola

Uzun 
• Güv
• Esne
• Kauç
 ses kablosuyla

ızdan optimum performans elde edebilmek için bu kabloya güvenebilirsiniz. 

rasında ses sinyallerinin aktarılması için en iyi bağlantıyı sunar.

 kurulum
y kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

süreli kullanımın keyfini çıkarın
enli bağlantılar için kalıplı fiş
k PVC kılıf
uk gerinim önleyici
 

Philips
Dijital ses kablosu

5 m

SWA2569W



 

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99472 9

İç Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99878 9
• Miktar: 4
• Uzunluk: 245 mm
• Genişlik: 155 mm
• Yükseklik: 102 mm
• Brüt ağırlık: 0,64 kg
• Net ağırlık: 0,48 kg
• Dara ağırlığı: 0,16 kg

Dış Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96106 6

• Miktar: 4
• Brüt ağırlık: 4,38 kg
• Dara ağırlığı: 1,5 kg
• Net ağırlık: 2,88 kg
• Uzunluk: 340 mm
• Genişlik: 340 mm
• Yükseklik: 265 mm

Boyutlar
• Ürün uzunluğu: 23,5 cm
• Ürün boyutları (G x Y): 95 x 37 mm
• Brüt ağırlık: 0.14 kg
• Net ağırlık: 0,12 kg
• Dara ağırlığı: 0,02 kg
•

Dijital ses kablosu
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