
 

 

Philips
Kabel audio stereo

1,5 m
Emas

SWA2952T
Pastikan koneksi yang lebih andal

dengan kabel audio stereo ini
Gunakan kabel ini untuk koneksi audio yang lebih andal antar-komponen.

Nikmati kualitas audio yang baik
• Konektor berlapis emas ini dapat meminimalisir degradasi sinyal
• Dirancang dengan konstruksi berkualitas

Mudah dipasang
• Konektor dengan kode warna agar mudah dikenali
• Gagang ergonomis anti-selip untuk penggunaan mudah

Nikmati daya tahan yang lebih lama
• Steker yang dicetak untuk sambungan aman
• Jaket PVC fleksibel
• Pencegah tekukan kabel berbahan karet

Bahan kemasan minimal
• Dengan label penggantung



 Konektor dengan kode warna
Koneksi dengan kode warna memudahkan 
pemasangan kabel ke masukan dan keluaran yang 
tepat

Mudah digenggam
Gagang anti-selip ini membuat Anda dapat 
menyambungkan komponen dengan mudah dan 
nyaman secara ergonomis.

Steker yang dicetak (molded)
Steker yang dicetak memastikan sambungan yang 
aman di antara komponen dan menawarkan daya 
tahan yang lebih lama.

Jaket PVC Fleksibel
Jaket PVC fleksibel memberikan perlindungan pada 
inti kabel yang halus. Jaket ini juga menawarkan daya 
tahan yang lebih lama dan kemudahan pemasangan.

Pencegah tekukan kabel berbahan karet
Pencegah tekukan kabel (strain relief) berbahan karet 
memberikan titik hubung yang aman juga fleksibel 
antara kabel dan steker.

Dengan label penggantung
Produk dengan label penggantung menggunakan 
bahan kemasan minimal dan memberikan pilihan 
pemajangan yang berbeda.

Konektor berlapis emas
Konektor berkualitas tinggi yang meminimalisir 
hilangnya sinyal.

Konstruksi berkualitas
Konstruksi berkualitas hanya menggunakan material 
terbaik untuk menciptakan produk dengan daya 
tahan yang lebih lama.
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Kardus Luar
• Berat kotor: 4,493 kg
• Outer carton (L x L x T): 32,4 x 17,1 x 34 cm
• Berat bersih: 4,092 kg
• Berat tara: 0,401 kg
• EAN: 87 12581 51201 9
• Jumlah kemasan konsumen: 24

Dimensi kemasan
• Ukuran kemasan (L x T x D): 16 x 19,2 x 2.8 cm
• Berat kotor: 0,173 kg
• Berat bersih: 0,1705 kg
• Berat tara: 0,0025 kg
• EAN: 87 12581 51200 2
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Jenis kemasan: Baja semen
•
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