
 

Philips
Stereo audiokabel

3,0 m

SWA3523
Få en pålitelig tilkobling

med denne stereoaudiokabelen
Med denne kabelen får du en pålitelig lydforbindelse mellom komponentene.

Nyt god lydkvalitet
• 24-karat, gullbelagte kontatker optimaliserer signalet
• Kobberleder med høy renhetsgrad for pålitelig signaloverføring

Beskytter mot signaltap
• Bar kobberskjerming

Enkel installering
• Fargekodede kontakter for umiddelbar gjenkjenning
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk
• Plug and play for enkel bruk

Få utvidet holdbarhet
• Støpt kontakt for sikre tilkoblinger
• Fleksibel PVC-kappe
• Avlastning for gummibelastning
 



 Kobber med høy renhetsgrad
Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i 
signaloverføringen med minimal motstand.

Bar kobberskjerming
Bar kobberskjerming beskytter mot signaltap.

Fargekodede kontakter
Fargekodede kontakter gjør det enkelt å installere 
kablene i riktige inn- og utganger

Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og 
ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Plug and play
Plug and play gir enkel og rask installering av utstyr.

Støpt plugg
Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom 
komponenter og gir større holdbarhet.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre 
kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og 
enkel installering.

Avlastning for gummibelastning
Avlastning for gummibelastning gir en sikker, men 
samtidig fleksibel skjøt mellom kabelen og kontakten.
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Høydepunkter
• Taravekt: 0,240 kg •
Emballasje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93159 5
• Antall: 1
• Bruttovekt: 0,360 kg
• Taravekt: 0,050 kg
• Nettovekt: 0,310 kg
• Lengde: 28,00 cm
• Bredde: 17,50 cm
• Høyde: 4,00 cm

Innereske
• Antall: 3
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99727 0
• Bruttovekt: 1,320 kg

• Nettovekt: 1,080 kg
• Lengde (cm): 28,20 cm
• Bredde (cm): 17,70 cm
• Høyde (cm): 12,20 cm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93160 1
• Antall: 18
• Bruttovekt: 7,910 kg
• Taravekt: 1,430 kg
• Nettovekt: 6,480 kg
• Lengde (cm): 55,50 cm
• Bredde (cm): 30,00 cm
• Høyde (cm): 28,00 cm
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