
erruim uw geluidservaring
V
met dez

Ontdek een

tussen uw co

nog beter.

Genie
• Hoo

Eenvo
• Inclu
• Ergo
• Plug

Genie
• Flex
• Rub
• Besc
e glasvezel audiokabel

 nieuwe wereld van luistergenot terwijl audiosignalen worden overgezet 

mponenten. Dankzij de superieure fabricage is de kwaliteit van het geluid 

t van betere geluidskwaliteit
gwaardige glasvezel

udige installatie
sief audioadapters
nomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak
 & Play voor gebruiksgemak

t van verlengde duurzaamheid
ibele PVC-aansluiting
berdrukvermindering
hermend metalen omhulsel voor verlengde duurzaamheid
 

Philips
Glasvezel audiokabel

3 m

SWA3303W



 

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 39257 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19 x 28 x 2,5 cm
• Nettogewicht: 0,35 kg
• Brutogewicht: 0,5 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,15 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 39695 4
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Omdoos (L x B x H): 14,6 x 11,45 x 29,5 cm
• Nettogewicht: 1,4 kg
• Brutogewicht: 2,25 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,85 kg
•

Glasvezel audiokabel
3 m  
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