
 

Philips
Optický audio kabel

1,5 m

SWA3522
Objevte nové poslechové zážitky

s tímto optickým audio kabelem
Zažijte novou úroveň poslechu během přenosu audio signálu mezi komponenty. 
Vynikající konstrukce poskytuje lepší reprodukci zvuku.

Vychutnejte si kvalitnější zvuk
• Vysoce kvalitní optická vlákna

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
• Systém Plug and Play pro snadné použití
• Včetně audio adaptérů

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost
• Pružný plášť z PVC
• Pryžová ochrana proti namáhání
 



 Optická vlákna
Vodiče z opticky čistého skla tenké jako lidský vlas 
přenášejí digitální informace do komponentů, aby byl 
zajištěn špičkový zvuk.

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

Systém Plug and Play
Systém Plug and Play nabízí snadné zprovoznění 
komponentů bez dlouhotrvající instalace.

Včetně audio adaptérů
Obsahuje audio adaptéry pro univerzální využití 
výrobku.

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

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

Pryžová ochrana proti namáhání
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje 
bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.
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Přednosti
• Hmotnost obalu: 0 220 kg •
Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93157 1
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0 100 kg
• Hmotnost obalu: 0 030 kg
• Čistá hmotnost: 0,070 kg
• Délka: 23,00 cm
• Šířka: 14,50 cm
• Výška: 3 50 cm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99764 5
• Množství: 4
• Hrubá hmotnost: 0 620 kg

• Čistá hmotnost: 0 400 kg
• Délka (cm): 23,20 cm
• Šířka (cm): 14,20 cm
• Výška (cm): 14,20 cm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93158 8
• Množství: 24
• Hrubá hmotnost: 3,700 kg
• Hmotnost obalu: 1 300 kg
• Čistá hmotnost: 2 400 kg
• Délka (cm): 46 00 cm
• Šířka (cm): 26 00 cm
• Výška (cm): 32,00 cm
Specifikace
Optický audio kabel
1,5 m  
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