
 

 

Philips
Fiber optik ses kablosu

1,5 m

SWA3302S
Mükemmel sesi keşfedin

bu fiber optik ses kablosuyla
Mükemmel yüksek çözünürlüklü sesi keşfedin. Optik olarak saf olan hafif tüp, dijital ses 
sinyallerini cihazlarınız arasında ses kalitesinden ödün vermeden taşır.

Daha iyi ses kalitesinin keyfini çıkarın
• Yüksek kaliteli fiber optik

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

Kolay kurulum
• Ses adaptörleri dahildir
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

Çevre dostu
• Çevre dostu kurșunsuz yapı



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

Ses Adaptörleri Dahildir
Ürünün çok yönlü kullanılabilmesi için ses adaptörü 
dahildir.

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

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

Fiber Optik
Optik olarak saf ıșık tüpü, benzersiz yüksek 
çözünürlüklü ses için parçalara dijital bilgiler tașır.
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Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9 x 24,2 x 4,4 cm
• Net ağırlık: 0,042 kg
• Brüt ağırlık: 0,083 kg
• Dara ağırlığı: 0,041 kg
• EAN: 87 12581 49437 7
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 21,6 x 11,4 x 26.9 cm
• Net ağırlık: 0,168 kg
• Brüt ağırlık: 0,587 kg
• Dara ağırlığı: 0,419 kg
• EAN: 87 12581 49439 1
• Ambalaj sayısı: 4
•
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