
 

 

Philips
Digitale audiokabel

3 m

SWA3203W
Verruim uw geluidservaring

met deze digitale audiokabel
Ontdek een nieuwe wereld van luistergenot terwijl audiosignalen worden overgezet 
tussen uw componenten. Dankzij de superieure fabricage is de kwaliteit van het geluid 
nog beter.

Geniet van betere geluidskwaliteit
• 24-karaats vergulde aansluitingen voor een optimaal signaal
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies
• Gevlochten, versterkte aluminium bescherming

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
• Plug & Play voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Flexibele PVC-aansluiting
• Rubberdrukvermindering
• Beschermend metalen omhulsel voor verlengde duurzaamheid

Milieuvriendelijk
• Milieuvriendelijke, loodvrije constructie



 Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Loodvrije constructie
Loodvrije constructie van milieuvriendelijke 
materialen.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.

Gevlochten bescherming
De gevlochten, versterkte aluminium bescherming 
beschermt tegen signaalverlies en storingen.

Ligt gemakkelijk in de hand

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Plug & Play
Dankzij Plug & Play kunt u de componenten 
eenvoudig en snel installeren.

Metalen omhulsel
Het metalen omhulsel beschermt de interne 
verbinding van de kabel en zorgt voor duurzaamheid 
en betrouwbaarheid van de verbinding.

24-karaats vergulde aansluiting
24-karaats vergulde aansluitingen voor de beste 
signaalkwaliteit van uw componenten.

Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.
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Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 39262 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 28,5 x 2,5 cm
• Nettogewicht: 0,1 kg
• Brutogewicht: 0,24 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,14 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 39700 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Omdoos (L x B x H): 30,2 x 21 x 12 cm
• Nettogewicht: 0,4 kg
• Brutogewicht: 1,22 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,82 kg
•

Specificaties
Digitale audiokabel
3 m  
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