
 

 

Philips
Súprava káblov

2,5 m
Stereo audio

SWA2864W
Zaistite spoľahlivé prepojenie

pomocou tejto súpravy stereofónneho audiokábla
Spoľahnite sa na túto súpravu, aby vám poskytla spoľahlivé zvukové prepojenie medzi 
komponentmi.

Vychutnajte si dobrú kvalitu zvuku
• Poniklované konektory pre spoľahlivý kontakt
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Jednoduchá inštalácia
• Farebne označené konektory pre okamžité rozpoznanie
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť
• Gumený uvoľňovač napnutia



 Poniklované konektory
Poniklované konektory zabezpečujú čistý kontakt 
medzi káblom a konektorom pre spoľahlivé 
prepojenie.

Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Farebne označené konektory
Farebne označené konektory zjednodušujú inštaláciu 
vášho kábla do správnych vstupov a výstupov

Jednoduché uchytenie

Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Gumený uvoľňovač napnutia
Gumený uvoľňovač napnutia zaisťuje bezpečný, 
avšak spoľahlivý spojovací bod medzi káblom a 
koncovkou.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 4 cm
• Čistá hmotnosť: ,078 kg
• Hmotnosť brutto: ,108 kg
• Hmotnosť obalu: ,03 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,5 x 25,5 x 35 cm
• Čistá hmotnosť: 1,872 kg

• Hmotnosť brutto: 3,54 kg
• Hmotnosť obalu: 1,668 kg

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

24,4 x 10,2 x 16 5 cm
• Čistá hmotnosť: ,312 kg
• Hmotnosť brutto: ,514 kg
• Hmotnosť obalu: ,202 kg
•

Technické údaje
Súprava káblov
2,5 m Stereo audio 
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