
 

Philips
Adaptador estéreo Y

3,5 mm(M) - 2 RCA(F)

SWA3032W
Melhore a sua experiência de audição

com este adaptador estéreo Y
Experimente um novo nível de audição em dispositivos de áudio portáteis através de um 
sistema estéreo.

Desfrute de melhor qualidade de áudio
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil
• Plug & Play para uma instalação mais fácil

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente
 



 Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Plug & Play
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um 
novo componente e colocá-lo em funcionamento 
sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise 
técnica complicada.

Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.
SWA3032W/10

Destaques
• Tara: 0,02 kg •
Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 39271 0
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9 x 13,5 x 2,5 cm
• Peso líquido: 0,02 kg
• Peso bruto: 0,04 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 39709 8
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

14,6 x 11,43 x 15,25 cm
• Peso líquido: 0.08 kg
• Peso bruto: 0,3 kg
• Tara: 0,22 kg
Especificações
Adaptador estéreo Y
3,5 mm(M) - 2 RCA(F)  
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