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 kit de cabos áudio estéreo

 kit para lhe proporcionar uma ligação de áudio fiável entre componentes.

te de boa qualidade de áudio
ectores banhados a níquel para contacto fiável
dutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal

ação fácil
ectores com códigos de cores para reconhecimento imediato
 ergonómica antideslizante para utilização fácil

te de durabilidade alargada
a moldada para ligações seguras
stimento flexível em PVC
pensador de tensão em borracha
 

Philips
Kit de cabos

2,5 m
Áudio estéreo

SWA2864W



 

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 23.5 x 4 cm
• Peso líquido: 0,078 kg
• Peso bruto: ,108 kg
• Tara: .03 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,5 x 25,5 x 35 cm

• Peso líquido: 1,872 kg
• Peso bruto: 3,54 kg
• Tara: 1,668 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,4 x 10.2 x 16,5 cm
• Peso líquido: ,312 kg
• Peso bruto: ,514 kg
• Tara: ,202 kg
•

Kit de cabos
2,5 m Áudio estéreo 
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