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SWA3538
Trăiţi o experienţă audio nouă

cu acest fir pentru microfon
Experimentaţi un nou nivel de audiţie în timpul transferului semnalelor audio între 
componente. Construcţia superioară oferă performanţe audio îmbunătăţite.

Bucuraţi-vă de o calitate audio mai bună
• Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului
• Conductor dens pentru un transfer mai bun al semnalului

Instalare simplă
• Cablu cu cod de culori pentru identificarea ușoară a polarităţii
• Plug and Play, pentru instalare mai ușoară

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Carcasă flexibilă din PVC

Ecologic
• Construcţie ecologică fără plumb
 



 Cupru de puritate superioară
Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie 
la transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.

Conductor dens
O construcţie mai densă a cuprului facilitează un 
transfer mai bun al semnalului.

Cabluri cu coduri de culori
Conductorii din cupru cositorit și cupru neizolat 
facilitează identificarea polarităţii.

Plug and Play
Tehnologia Plug and Play vă permite să instalaţi sau 
să adăugaţi noi componente și să le puneţi în 
funcţiune fără a parcurge operaţii complexe de 
instalare sau analize tehnice.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.

Construcţie fără plumb
Construcţie fără plumb din materiale ecologice
SWA3538/10

Repere
• Înălţime: 270 mm
Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93175 5
• Cantitate: 28
• Greutate brută: 14,10 kg
• Greutate proprie: 0,6 kg
• Greutate netă: 13.5 kg
• Lungime: 640 mm
• Lăţime: 350 mm

Dimensiuni
• Greutate brută: .44 kg
• Greutate proprie: 0,06 kg
• Greutate netă: .38 kg
• Lungime produs: 23 cm
• Dimensiuni produs (L x Î): 140 x 60 mm
•
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