
 

Philips
Adapter stereo Y

3,5 mm (męski) – 2 x 3,5 mm (żeński)

SWA3031W
Podziel się muzyką

dzięki adapterowi stereo Y
Zamienia pojedyncze gniazdo słuchawek w gniazdo podwójne.

Lepsza jakość dźwięku
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału

Łatwa instalacja
• Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt
• Łatwiejsza instalacji — Plug & Play

Większa trwałość
• Osłona metalowa zwiększa trwałość

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu
 



 Konstrukcja pozbawiona ołowiu
Konstrukcja pozbawiona ołowiu, wykonana z 
materiałów przyjaznych środowisku.

Wygodny chwyt
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt 
ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą 
elementów zestawu.

Osłona metalowa
Osłona metalowa chroni wewnętrzne połączenie 
przewodu. Zapewnia trwałość i niezawodność 
połączenia.

Plug & Play
Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i 
dodawanie nowych elementów zestawu i ich 
uruchamianie bez potrzeby wykonywania 
skomplikowanych czynności instalacyjnych lub 
technicznych.

Złącze pozłacane 24-karatowym złotem
Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają 
najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych 
elementów zestawu.
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Zalety
• Ciężar opakowania: 0,02 kg •
Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 39270 3
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9 x 13,5 x 2,5 cm
• Waga netto: 0,02 kg
• Waga brutto: 0,04 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 39708 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Waga netto: 0,08 kg
• Waga brutto: 0,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,22 kg
Dane techniczne
Adapter stereo Y
3,5 mm (męski) – 2 x 3,5 mm (żeński)  
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