
örhöj din lyssningsupplevels
F
med den

Upplev en ny

konstruktion

Bättre
• Leda
• Tjoc

Enkel
• Färg
• Plug

Utöka
• Flex
e
 här högtalarkabeln

 lyssningsnivå när du överför ljudsignaler mellan komponenterna. Överlägsen 

 ger förbättrade ljudprestanda.

 ljudkvalitet
re av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring
k ledare för bättre signalöverföring

 installation
kodade kablar för enkel identifiering av polaritet
 & Play gör installationen enklare

d hållbarhet
ibelt PVC-hölje
 

Philips
Högtalarkabel

25 m
16 gauge

SWA3539



 

Förpackning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93176 2
• Kvantitet: 1
• Bruttovikt: 1 000 kg
• Taravikt: 0,100 kg
• Nettovikt: 0,900 kg
• Längd: 28,00 cm
• Bredd: 16,00 cm
• Höjd: 8,00 cm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99771 3
• Kvantitet: 2
• Bruttovikt: 2,330 kg
• Taravikt: 0,330 kg

• Nettovikt: 2,000 kg
• Längd (cm): 25,70 cm
• Bredd (cm): 16,20 cm
• Höjd (cm): 16,20 cm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93178 6
• Kvantitet: 12
• Bruttovikt: 14,000 kg
• Taravikt: 2,000 kg
• Nettovikt: 12,000 kg
• Längd (cm): 51,00 cm
• Bredd (cm): 38,50 cm
• Höjd (cm): 36,00 cm
•

Högtalarkabel
25 m 16 gauge 
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