
 

Philips
Stereofonní adaptér Y

3,5 mm (zástrčka) – 2x 3,5 mm 

(zásuvka)

SWA3551
Sdílejte svou hudbu

tímto stereofonním adaptérem Y
Přeměňte jeden konektor sluchátek na dva.

Vychutnejte si kvalitnější zvuk
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu

Zabraňuje ztrátě signálu
• Měděným opletením posílené hliníkové stínění

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
• Standard Plug & Play pro snadnější instalaci

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Pružný plášť z PVC
• Pryžová ochrana proti namáhání
• Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí
 



 24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují 
komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Opletené stínění
Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání 
před interferencemi a ztrátou signálu.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Standard Plug & Play
Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a 
přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace 
nebo technických příprav.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Pryžová ochrana proti namáhání
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje 
bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

Kovová krytka
Kovová krytka chrání vnitřní připojení kabelu. 
Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

Bezolovnatá konstrukce
Bezolovnatá konstrukce z materiálů šetrných 
k životnímu prostředí.
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Přednosti
• Hmotnost obalu: 0,160 kg •
Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93182 3
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0,061 kg
• Hmotnost obalu: 0,039 kg
• Čistá hmotnost: 0,022 kg
• Délka: 17 60 cm
• Šířka: 12 80 cm
• Výška: 8 00 cm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99882 6
• Množství: 2
• Hrubá hmotnost: 0,280 kg

• Čistá hmotnost: 0,120 kg
• Délka (cm): 16 20 cm
• Šířka (cm): 13,00 cm
• Výška (cm): 17,80 cm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93184 7
• Množství: 12
• Hrubá hmotnost: 1,680 kg
• Hmotnost obalu: 0 948 kg
• Čistá hmotnost: 0,732 kg
• Délka (cm): 51,50 cm
• Šířka (cm): 28,50 cm
• Výška (cm): 21 00 cm
Specifikace
Stereofonní adaptér Y
3,5 mm (zástrčka) – 2x 3,5 mm (zásuvka)  
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