
 

Philips
Høyttalerledning

25 m
16 gauge

SWA3539
Forbedre lytteopplevelsen

med denne høytalerledningen
Få en mye bedre lytteopplevelse ved overføring av lydsignaler mellom apparatene. Den 
avanserte konstruksjonen gir lyd av høyeste kvalitet.

Få bedre lydkvalitet
• Kobberleder med høy renhetsgrad for pålitelig signaloverføring
• Leder med stor materialtetthet gir bedre signaloverføring

Enkel installering
• Fargekodede kabler for enkel polaritetsidentifisering
• Plug & Play for enklere installering

Få utvidet holdbarhet
• Fleksibel PVC-kappe
 



 Kobber med høy renhetsgrad
Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i 
signaloverføringen med minimal motstand.

Leder med større materialtetthet
En tettere kobberkonstruksjon gir bedre 
signaloverføring.

Fargekodede kabler
Ledere i fortinnet kobber og bar kobber gir enkel 
polaritetsidentifisering.

Plug-and-Play
Plug and Play gjør det mulig å installere eller tilføye 
en ny komponent og få den til å virke, uten at det er 
nødvendig å utføre en kompleks 
installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre 
kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og 
enkel installering.
SWA3539/10

Høydepunkter
• Taravekt: 0,330 kg •
Emballasje
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93176 2
• Antall: 1
• Bruttovekt: 1,000 kg
• Taravekt: 0,100 kg
• Nettovekt: 0,900 kg
• Lengde: 28,00 cm
• Bredde: 16,00 cm
• Høyde: 8,00 cm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99771 3
• Antall: 2
• Bruttovekt: 2,330 kg

• Nettovekt: 2,000 kg
• Lengde (cm): 25,70 cm
• Bredde (cm): 16,20 cm
• Høyde (cm): 16,20 cm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93178 6
• Antall: 12
• Bruttovekt: 14,000 kg
• Taravekt: 2,000 kg
• Nettovekt: 12,000 kg
• Lengde (cm): 51,00 cm
• Bredde (cm): 38,50 cm
• Høyde (cm): 36,00 cm
Spesifikasjoner
Høyttalerledning
25 m 16 gauge 
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