
 

 

Philips
Optikai audiokábel

1,5 m-es

SWA3522
Fokozza a hangzásélményt

ezzel a száloptikás audiokábellel!
Fedezze fel a zenehallgatás új élményét, miközben az összetevők hangjeleket 
továbbítanak. A kiváló konstrukciónak köszönhetően még jobb a hangteljesítmény.

Jobb hangminőség
• Kiváló minőségű száloptikai kábelek

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért
• Tartozék audió adapterek

Nagyobb tartósság
• Tartós kivitel a fémhüvely jóvoltából
• Rugalmas PVC-burkolat
• Gumi törésgátló



 Száloptikai kábelek
A páratlan hangminőség érdekében a digitális 
információkat hajszálvékony, optikailag tiszta üvegből 
készült üvegszálak továbbítják az összetevők felé.

Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.

Tartozék audió adapterek
A mellékelt audió adapter biztosítja a termék 
sokoldalú használatát.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó 
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik 
egymáshoz.
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Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93157 1
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 0,100 kg
• Önsúly: 0,030 kg
• Nettó tömeg: 0,070 kg
• Hosszúság: 23,00 cm
• Szélesség: 14,50 cm
• Magasság: 3,50 cm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99764 5
• Mennyiség: 4
• Bruttó tömeg: 0,620 kg
• Önsúly: 0,220 kg

• Nettó tömeg: 0,400 kg
• Hossz (cm): 23,20 cm
• Szélesség (cm): 14,20 cm
• Magasság (cm): 14,20 cm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93158 8
• Mennyiség: 24
• Bruttó tömeg: 3,700 kg
• Önsúly: 1,300 kg
• Nettó tömeg: 2,400 kg
• Hossz (cm): 46,00 cm
• Szélesség (cm): 26,00 cm
• Magasság (cm): 32,00 cm
•

Műszaki adatok
Optikai audiokábel
1,5 m-es
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