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SWA3143W
Objavte nové zážitky z počúvania

s týmto predlžovacím audiokáblom
Vykročte smerom k lepšiemu pripojeniu na prenos audiosignálov medzi vašimi 
komponentmi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál

Chráni pred stratou signálu
• Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie

Jednoduchá inštalácia
• Farebne označené konektory pre okamžité rozpoznanie
• Plug and play pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Flexibilný PVC plášť
• Gumený uvoľňovač napnutia
• Ochranný kovový plášť pre rozšírenú odolnosť
 



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

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.

Opletené tienenie
Meďou opletené zosilnené hliníkové tienenie chráni 
pred stratou signálu a rušením.

Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.

Kovový plášť
Kovový plášť chráni vnútorné prepojenie kábla. 
Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť vášho prepojenia.

24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.
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Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 39258 1
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19 x 28 x 2,5" cm
• Čistá hmotnosť: 0.2 kg
• Hmotnosť brutto: 0,3 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 39696 1
• Počet spotrebiteľských balení: 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 30,2 x 21 x 12 cm
• Čistá hmotnosť: 0.8 kg
• Hmotnosť brutto: 1,2 kg
• Hmotnosť obalu: 0.4 kg
•

Technické údaje
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