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Philips
Адаптер за гнездо

3,5 мм

SWA2734W



 

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 0,108 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

13,5 x 5,7 x 10,5 см
• Нето тегло: 0,012 кг
• Тегло с опаковката: 0,096 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 0,8 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 

19,1 x 14,6 x 22,9 см
• Нето тегло: 0,072 кг
• Тегло с опаковката: 0,728 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 11,5 x 1,5 см
• Бруто тегло: 0,014 кг
• Нето тегло: 0,002 кг
• Тегло с опаковката: 0,012 кг
•

Адаптер за гнездо
3,5 мм  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-02-03

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39256
EAN: 87 12581 41510 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SWA

Акценти

Никелир
Никелиран
безупречен
оглед на на

Качестве
Качествен
първокласн
повишена д

Оплетка
Оплеткат
загубите в

Лесно за
Този захва
компонент

Формова
Формовани
връзки меж
експлоата
2734W

 на про

ани съед
ите съеди
 контакт
деждна вр

на конст
ата конст
и матери
ълготрай

 от чиста
а от чист
 сигнала.

хващане
т без прип
ите лесно

ни съеди
те съедин
ду компон

ционен сро
инители
нители установяват 
 между кабела и съединителя с 
ъзка.

рукция
рукция включва само 

али за създаване на изделия с 
ност.

 мед
а мед предотвратява 

лъзване прави свързването на 
 и с ергономично удобство.

нители
ители осигуряват сигурни 
ентите и са с по-дълъг 
к.
/10

дукта

http://www.philips.com

