
 

Philips
Højttalerkabel

25 m
16 gauge

SWA3539
Gør lydoplevelsen bedre

med dette højttalerkabel
Få en bedre lydoplevelse, når du overfører lydsignaler mellem dine komponenter. Det 
fremragende design giver forbedret lyd.

Få bedre lydkvalitet
• Kobberleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel
• Kompakt leder, som giver bedre signaloverførsel

Nem installation
• Farvekodede kabler for let identifikation af polaritet
• Plug and Play sørger for nem installation.

Få øget holdbarhed
• Fleksibel PVC-kappe
 



 Kobber med høj renhed
Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed 
ved signaloverførsel med minimal modstand.

Kompakt leder
En mere kompakt kobberopbygning muliggør en 
bedre signaloverførsel.

Farvekodede kabler
Ledere af fortinnet kobber og ubeklædt kobber gør 
det let at identificere polariteten.

Plug and Play
Plug and Play giver dig mulighed for at installere eller 
tilføje nye komponenter og få dem til at fungere, 
uden at du skal igennem en kompliceret 
installationsprocedure eller en teknisk analyse.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.
SWA3539/10

Vigtigste nyheder
• Taravægt: 0,330 kg •
Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93176 2
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 1,000 kg
• Taravægt: 0,100 kg
• Nettovægt: 0,900 kg
• Længde: 28.00 cm
• Bredde: 16,00 cm
• Højde: 8,00 cm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99771 3
• Mængde: 2
• Bruttovægt: 2,330 kg

• Nettovægt: 2,000 kg
• Længde (cm): 25,70 cm
• Bredde (cm): 16,20 cm
• Højde (cm): 16,20 cm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93178 6
• Mængde: 12
• Bruttovægt: 14,000 kg
• Taravægt: 2,000 kg
• Nettovægt: 12,000 kg
• Længde (cm): 51,00 cm
• Bredde (cm): 38,50 cm
• Højde (cm): 36,00 cm
Specifikationer
Højttalerkabel
25 m 16 gauge 
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