
 

 

Philips
Stereo kayıt kablosu

1,5 m

SWA3172S
Mükemmel sesi keşfedin

bu ses kayıt kablosuyla
MP3/CD gibi taşınabilir ses cihazlarını bir ses bileşenine bağlarken, müzik dinlemenin yeni 
seviyesini keşfedin.

Daha iyi ses kalitesinin keyfini çıkarın
• 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileștirir
• Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

Sinyal kaybına karșı koruma
• Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama
• Esnek PVC kılıf

Kolay kurulum
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

Çevre dostu
• Çevre dostu kurșunsuz yapı



 24 ayar altın kaplama konektör
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en 
iyi sinyal kalitesini sağlar.

Metal kaplama
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur. 
Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını 
sağlar.

Yüksek saflıkta bakır
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum 
dirençle yüksek oranda hassasiyet sağlar.

Örgülü koruyucu
Bakır örgüyle güçlendirilmiș alüminyum koruyucu, 
sinyal kaybına ve parazite karșı koruma sağlar.

Kolay tutuș
Bu kaymaz tutuș bileșenlerinizi kolay ve ergonomik 
açıdan rahat bir șekilde bağlamanızı sağlar.

Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. 
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Kurșunsuz yapı
Çevre dostu malzemelerin kurșunsuz yapısı.
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Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9 x 24 x 4,5 cm
• Net ağırlık: 0,0605 kg
• Brüt ağırlık: 0,1002 kg
• Dara ağırlığı: 0,0397 kg
• EAN: 87 12581 49452 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 25,7 x 18,8 x 12,2 cm
• Net ağırlık: 0,2420 kg
• Brüt ağırlık: 0,567 kg
• Dara ağırlığı: 0,3250 kg
• EAN: 87 12581 49454 4
• Ambalaj sayısı: 4
•
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