
 

 

„Philips“
skaitmeninio garso kabelis

2,0 m

SWA2570W
Užtikrinkite patikimą ryšį

naudodamiesi šiuo skaitmeninio garso kabeliu
Naudokitės šiuo kabeliu ir padarykite taip, kad jūsų komponentai veiktų nepriekaištingai. 
Šis kabelis užtikrina geriausią ryšį garso signalams tarp komponentų perduoti.

Mėgaukitės gera vaizdo kokybe
• Nikeliuotos jungtys patikimam jungimui

Paprastas sumontavimas
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Lieti kištukai saugiai jungčiai
• Lankstus PVC gaubtas



 Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lieti kištukai
Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų 
ir pratęsia ilgaamžiškumą.

Lankstus PVC gaubtas
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis 
taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.

Nikeliuotos jungtys
Nikeliuotos jungtys sudaro skaidrų kontaktą tarp 
laido ir jungties, sukurdamas patikimą susijungimą.
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Pakavimo duomenys
• Kiekis: 1
• EAN / UPC / GTIN: 87 10895 99626 6

Vidinė dėžutė
• EAN / UPC / GTIN: 87 10895 99880 2
• Kiekis: 4
• Ilgis: 245 mm
• Plotis: 105 mm
• Aukštis: 102 mm
• Bendras svoris: 0,28 kg
• Grynas svoris: 0,04 kg
• Pakuotės svoris: 0,02 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN / UPC / GTIN: 87 10895 96106 6

• Kiekis: 4
• Bendras svoris: 2,08 kg
• Pakuotės svoris: 1,12 kg
• Grynas svoris: 0,96 kg
• Ilgis: 340 mm
• Plotis: 340 mm
• Aukštis: 265 mm

Matmenys
• Gaminio ilgis: 23,5 cm
• Gaminio matmenys (W x H): 95 x 22 mm
• Bendras svoris: 0,06 kg
• Grynas svoris: 0,04 kg
• Pakuotės svoris: 0,02 kg
•
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