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SWA3203W
Tehosta äänielämystäsi

digitaalisella äänikaapelilla (Y)
Siirrä ääni-signaalit laitteidesi välillä aivan uudella tavalla. Huippuluokan rakenne tuottaa 
laadukkaampaa ääntä.

Nauti laadukkaammasta äänestä
• 24 karaatin kullatut liittimet optimoivat signaalin
• Puhtaasta kuparista valmistettu johdin siirtää signaalin luotettavasti

Suojaa signaalihäviöiltä
• Kuparipunospäällysteinen lujitettu alumiinisuojus

Helppo asentaa
• Luistamaton ergonominen kahva helpottaa käsittelemistä
• Plug and play takaa vaivattoman käytön

Nauti pidemmästä käyttöiästä
• Joustava PVC-kuori
• Kuminen vedonpoistin
• Suojaava metallikuori pidentää käyttöikää

Ympäristöystävällinen
• Ympäristöystävällinen lyijytön koostumus
 



 Joustava PVC-kuori
Joustava PVC-kuori suojaa johdon herkkää sydäntä. 
Lisäksi se lisää kestävyyttä ja helpottaa asentamista.

Lyijytön koostumus
Valmistettu ympäristöystävällisistä lyijyttömistä 
materiaaleista.

Kuminen vedonpoistin
Kuminen vedonpoistin on kestävä mutta joustava 
liitos johdon ja liitännän välillä.

Punospäällysteinen suojus
Kuparipunospäällysteinen lujitettu alumiinisuojus 
ehkäisee signaalihäviöitä ja häiriöiden vaikutuksia.

Sopii käteen
Luistamaton kahva helpottaa laitteiden liittämistä 
ergonomisesti.

Plug and Play
Plug and play -ominaisuus helpottaa ja nopeuttaa 
laitteiden asentamista.

Metallikuori
Metallikuori suojaa johdon sisäisiä liitoksia. Se takaa 
johdon kestävyyden ja yhteyden luotettavuuden.

24 karaatin kullattu liitin
24 karaatin kullatut liittimet varmistavat laadukkaan 
signaalin.

Puhdasta kuparia
Tämä kuparijohdin siirtää signaalin erittäin tarkasti ja 
minimaalisella vastuksella.
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Kohokohdat
• Taara: 0,14 kg •
Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 39262 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 28,5 x 2,5 cm
• Nettopaino: 0,1 kg
• Kokonaispaino: 0,24 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 39700 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 30,2 x 21 x 12 cm
• Nettopaino: 0,4 kg
• Kokonaispaino: 1,22 kg
• Taara: 0,82 kg
Tekniset tiedot
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