
 

Philips
Sztereó adapter

6,35 mm (dugasz) - 3,5 mm (aljzat)

SWA3550
Fokozza a hangzásélményt

a sztereó adapter segítségével
Jobb csatlakozást biztosít az összetevők közötti audiojel-átvitelhez.

Jobb hangminőség
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez

Nagyobb tartósság
• Tartós kivitel a fémhüvely jóvoltából

Környezetbarát alapanyagok
• Ólommentes, környezetbarát kivitel
 



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Plug & Play
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, 
szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, 
hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési 
folyamattal vagy technikai felméréssel.

Fémhüvely
A kábelbelsőt tartós, megbízható csatlakozást 
biztosító fémhüvely óvja.

Ólommentes kivitel
Ólommentes, környezetbarát anyagok 
felhasználásával készült.
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Fénypontok
• Önsúly: 0,130 kg •
Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93179 3
• Mennyiség: 1
• Bruttó tömeg: 0,050 kg
• Önsúly: 0,040 kg
• Nettó tömeg: 0,010 kg
• Hosszúság: 17,60 cm
• Szélesség: 12,80 cm
• Magasság: 6,00 cm

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99772 0
• Mennyiség: 2
• Bruttó tömeg: 0,230 kg

• Nettó tömeg: 0,100 kg
• Hossz (cm): 13,00 cm
• Szélesség (cm): 12,20 cm
• Magasság (cm): 17,80 cm

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93181 6
• Mennyiség: 12
• Bruttó tömeg: 1,400 kg
• Önsúly: 0,800 kg
• Nettó tömeg: 0,600 kg
• Hossz (cm): 42,00 cm
• Szélesség (cm): 26,50 cm
• Magasság (cm): 20,00 cm
Műszaki adatok
Sztereó adapter
6,35 mm (dugasz) - 3,5 mm (aljzat)  
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