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Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
• Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Θωράκιση γυμνού χαλκού

Εύκολη εγκατάσταση
• Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση
• Plug and play για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης
 



 Χαλκός υψηλής καθαρότητας
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια 
στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Θωράκιση γυμνού χαλκού
Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από 
απώλειες σήματος.

Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές
Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές 
διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας 
στις σωστές εισόδους και εξόδους

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Plug and play
Η δυνατότητα plug and play διευκολύνει την 
εγκατάσταση των συσκευών χωρίς χρονοβόρες 
διαδικασίες εγκατάστασης.

Χυτός ρευματολήπτης
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις 
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης 
τάσης
Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης 
παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση 
καλωδίου και βύσματος.
SWA3525/10

Χαρακτηριστικά
• Καθαρό απόβαρο: 0,240 κ. •
Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93161 8
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,980 κ.
• Απόβαρο: 0,160 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,820 κ.
• Μήκος: 28,00 εκ.
• Πλάτος: 18,00 εκ.
• Ύψος: 8,30 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99769 0
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 2,200 κ.

• Καθαρό βάρος: 1,960 κ.
• Μήκος (εκ.): 28,20 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 18,20 εκ.
• Ύψος (εκ.): 16,80 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93164 9
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: 13,200 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,440 κ.
• Καθαρό βάρος: 11,760 κ.
• Μήκος (εκ.): 57,00 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 31,00 εκ.
• Ύψος (εκ.): 37,00 εκ.
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