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Philips
Cablu pentru dubbing

1,5 m
3,5 mm (T) - 3,5 mm (T)

SWA3529



 

Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93171 7
• Cantitate: 1
• Greutate brută: 0,130 kg
• Greutate ambalaje: 0,030 kg
• Greutate netă: 0.100 kg
• Înălţime: 3,50 cm
• Lungime: 23,00 cm
• Lăţime: 14,00 cm

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99767 6
• Cantitate: 4
• Greutate brută: 0,700 kg
• Greutate proprie: 0.180 kg

• Greutate netă: 0.520 kg
• Lungime (cm): 23.20 cm
• Lăţime (cm): 14.20 cm
• Înălţime (cm): 14.20 cm

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93172 4
• Cantitate: 24
• Greutate brută: 4.200 kg
• Greutate proprie: 1,080 kg
• Greutate netă: 3.120 kg
• Lungime (cm): 46,00 cm
• Lăţime (cm): 25.00 cm
• Înălţime (cm): 32,00 cm
•

Cablu pentru dubbing
1,5 m 3,5 mm (T) - 3,5 mm (T) 

Specificaţii

Data apariţiei 2008-05-12

Versiune: 3.1.7

12 NC: 9082 100 06038
EAN: 87 10895 93171 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SWA

Caracte

Conector
Conectorii p
bună calita

Cupru de
Acest condu
transferul s

Ecranare
Ecranarea d
protejează 
producerea

Conector
Conectorii c
cablului în i

Mâner er
Acest mâne
component

Plug and 
Caracteristi
component

Înveliș de
Învelișul de 
cablului. Ac
conexiunii.

Carcasă f
Carcasa fle
delicat al ca
sporită și fa

Reducere
Prin reduce
conexiune s
3529/10

ristici pr

 acoperit
lacaţi cu au

te a semnal

 puritate
ctor de cup

emnalului c

 din împle
in împletitu

împotriva p
 interferenţ

i cu codu
u coduri de
ntrările și ie

gonomic
r anti-alune
elor și oferă

play
ca Plug and
elor fără ins

 metal
metal prote
esta asigură

lexibilă d
xibilă din PV
blului. De a
cilitează in

a uzurii c
rea uzurii c
igură, dar f
 cu aur de 24 de carate
r de 24 carate asigură cea mai 

ului pentru toate componentele.

 superioară
ru oferă o mai mare precizie la 
u o rezistenţă minimă.

titură
ră de cupru, întărită cu aluminiu 
ierderii semnalului și împiedică 
elor.

ri de culori
 culori facilitează instalarea 
șirile corecte

care facilitează conectarea 
 confort ergonomic.

 play oferă o instalare simplă a 
talări care necesită timp.

jează conexiunea internă a 
 rezistenţa și fiabilitatea 

in PVC
C oferă protecţie interiorului 
semenea, oferă o rezistenţă 

stalarea.

auciucului
auciucului se realizează o 
lexibilă între cablu și conector.
incipale 
produs

http://www.philips.com

