
 

 

Philips
Optický audio kabel

3 m

SWA3303S
Objevte vynikající zvuk

s tímto optickým audio kabelem
Zažijte vynikající zvuk s vysokým rozlišením. Bezvadná kvalita zvuku je zajištěna přenosem 
digitálního zvukového signálu pomocí opticky čisté světelné trubice.

Vychutnejte si kvalitnější zvuk
• Vysoce kvalitní optická vlákna

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost
• Pružný plášť z PVC

Snadná instalace
• Včetně audio adaptérů
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí



 Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Včetně audio adaptérů
Obsahuje audio adaptéry pro univerzální využití 
výrobku.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Kovová krytka
Kovová krytka chrání vnitřní připojení kabelu. 
Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

Optická vlákna
Zvuk s vysokým rozlišením bez kompromisů je 
zajištěn přenosem digitální informace ke 
komponentům pomocí opticky čisté světelné 
trubice.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 8,9 x 24 x 4,3 cm
• Čistá hmotnost: 0,056 kg
• Hrubá hmotnost: 0,104 kg
• Hmotnost obalu: 0,048 kg
• EAN: 87 12581 49438 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 21,9 x 11,7 x 26,9 cm
• Čistá hmotnost: 0,224 kg
• Hrubá hmotnost: 0,64 kg
• Hmotnost obalu: 0,416 kg
• EAN: 87 12581 49440 7
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Optický audio kabel
3 m
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