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SWA3539
Βελτιώστε την ακουστική σας εμπειρία

με αυτό το καλώδιο ηχείου
Βιώστε μια νέα εμπειρία ακρόασης κατά τη μεταφορά σημάτων ήχου μεταξύ των 
συσκευών σας. Η ανώτερη κατασκευή παρέχει βελτιωμένη απόδοση ήχου.

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα ήχου
• Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος
• Υψηλή πυκνότητα αγώγιμου υλικού για καλύτερη μετάδοση σήματος

Εύκολη εγκατάσταση
• Χρωματικά κωδικοποιημένο καλώδιο για εύκολο προσδιορισμό της πολικότητας
• Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
 



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

Υψηλή πυκνότητα αγώγιμου υλικού
Η υψηλή πυκνότητα στην κατασκευή του χαλκού 
διευκολύνει την καλύτερη μετάδοση σημάτων.

Χρωματικά κωδικοποιημένα καλώδια
Οι αγωγοί επικασσιτερωμένου χαλκού και γυμνού 
χαλκού παρέχουν εύκολο προσδιορισμό της 
πολικότητας.

Plug & Play
Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα 
να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα 
συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε 
περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.

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.
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Χαρακτηριστικά
• Καθαρό απόβαρο: 0,330 κ. •
Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93176 2
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 1,000 κ.
• Απόβαρο: 0,100 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,900 κ.
• Μήκος: 28,00 εκ.
• Πλάτος: 16,00 εκ.
• Ύψος: 8,00 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99771 3
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 2,330 κ.

• Καθαρό βάρος: 2,000 κ.
• Μήκος (εκ.): 25,70 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 16,20 εκ.
• Ύψος (εκ.): 16,20 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93178 6
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: 14,000 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,000 κ.
• Καθαρό βάρος: 12,000 κ.
• Μήκος (εκ.): 51,00 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 38,50 εκ.
• Ύψος (εκ.): 36,00 εκ.
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