
 

Philipsin
Digitaaliäänikaapeli

0,75 m

SWA2571W
Takaa luotettavat liitännät

digitaalisella äänikaapelilla (Y)
Tämä kaapeli takaa, että laitteesi toimivat aina parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä 
huippuluokan kaapeli takaa parhaan yhteyden laitteiden välisten äänisignaalien 
siirtämiseen.

Nauti laadukkaasta äänestä
• Nikkelipinnoitetut liittimet luotettaviin liitäntöihin
• Huolella suunniteltu korkealuokkainen rakenne
• Puhtaasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

Helppo asentaa
• Liittimien värikoodit helpottavat tunnistamista
• Luistamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä

Nauti pidemmästä käyttöiästä
• Valettu pistoke takaa luotettavat yhteydet
• Joustava PVC-kuori
• Kuminen vedonpoistin
 



 Värikoodatut liittimet
Liittimien värikoodit helpottavat johtojen kytkemistä 
oikeisiin tulo- ja lähtöliitäntöihin

Valettu pistoke
Valetut pistokkeet takaavat luotettavat yhteydet 
laitteiden välillä ja pidentävät käyttöikää.

Joustava PVC-kuori
Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkää sydäntä. 
Lisäksi se lisää kestävyyttä ja helpottaa asentamista.

Kuminen vedonpoistin
Kuminen vedonpoistin on kestävä mutta joustava 
liitos johdon ja liitännän välillä.

Sopii käteen
Luistamaton kahva helpottaa laitteiden liittämistä 
ergonomisesti.

Nikkelipinnoitetut liittimet
Nikkelipinnoitetut liittimet muodostavat kaapelin ja 
liitännän välille hyvän yhteyden.

Korkealuokkainen rakenne
Rakenteessa käytetyt korkealuokkaiset materiaalit 
pidentävät laitteen käyttöikää.

Puhdasta kuparia
Tämä kuparijohdin siirtää signaalin erittäin tarkasti ja 
minimaalisella vastuksella.
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Kohokohdat
• Nettopaino: 0,48 kg •
Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 23,5 x 2,5 cm
• Nettopaino: 0,02 kg
• Kokonaispaino: 0,04 kg
• Taara: 0,02 kg

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 33,9 x 26,3 x 22,8 cm

• Kokonaispaino: 1,78 kg
• Taara: 1,3 kg

Sisäpakkaus
• Sisäpakkaus (P x L x K): 24,4 x 10,4 x 10,1 cm
• Nettopaino: 0,08 kg
• Kokonaispaino: 0,22 kg
• Taara: 0,14 kg
Tekniset tiedot
Digitaaliäänikaapeli
0,75 m  
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