
 

Philips
Adapter stereo

6,35 mm (męski) – 3,5 mm (żeński)

SWA3550
Zwiększ przyjemność słuchania

dzięki adapterowi stereo
Sięgnij po lepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio między elementami zestawu.

Lepsza jakość dźwięku
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału

Łatwa instalacja
• Niewyślizgujący się, ergonomiczny, łatwy w użyciu uchwyt
• Łatwiejsza instalacji — Plug & Play

Większa trwałość
• Osłona metalowa zwiększa trwałość

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu
 



 Złącze pozłacane 24-karatowym złotem
Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają 
najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych 
elementów zestawu.

Wygodny chwyt
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt 
ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą 
elementów zestawu.

Plug & Play
Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i 
dodawanie nowych elementów zestawu i ich 
uruchamianie bez potrzeby wykonywania 
skomplikowanych czynności instalacyjnych lub 
technicznych.

Osłona metalowa
Osłona metalowa chroni wewnętrzne połączenie 
przewodu. Zapewnia trwałość i niezawodność 
połączenia.

Konstrukcja pozbawiona ołowiu
Konstrukcja pozbawiona ołowiu, wykonana z 
materiałów przyjaznych środowisku.
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Zalety
• Ciężar opakowania: 0,130 kg •
Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93179 3
• Ilość: 1
• Waga brutto: 0,050 kg
• Ciężar opakowania: 0,040 kg
• Waga netto: 0 010 kg
• Długość: 17,60 cm
• Szerokość: 12,80 cm
• Wysokość: 6,00 cm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99772 0
• Ilość: 2
• Waga brutto: 0,230 kg

• Waga netto: 0,100 kg
• Długość (cm): 13,00 cm
• Szerokość (cm): 12,20 cm
• Wysokość (cm): 17,80 cm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93181 6
• Ilość: 12
• Waga brutto: 1,400 kg
• Ciężar opakowania: 0,800 kg
• Waga netto: 0 600 kg
• Długość (cm): 42,00 cm
• Szerokość (cm): 26,50 cm
• Wysokość (cm): 20,00 cm
Dane techniczne
Adapter stereo
6,35 mm (męski) – 3,5 mm (żeński)  
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