
 

Philips
Stereo-Y-adapter

3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)

SWA3551
Del din musik

med denne stereo "Y"-adapter
Deler ét hovedtelefonstik i to.

Få bedre lydkvalitet
• 24 karat forgyldte stik giver det optimale signal

Beskytter mod tab af signal
• Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning

Nem installation
• Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed
• Plug and Play sørger for nem installation.

Få øget holdbarhed
• Fleksibel PVC-kappe
• Aflastningssystem af gummi
• Beskyttende metalkappe giver øget holdbarhed

Miljøvenlig
• Miljøvenligt, blyfrit design
 



 24 karat forgyldt stik
24 karat forgyldte stik sikrer den bedste 
signalkvalitet for dine komponenter.

Belagt afskærmning
Kobberbelagt, forstærket aluminiumsafskærmning 
beskytter mod tab af signal og mod interferens.

Nem at holde
Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk 
bekvemt at tilslutte dine komponeter.

Plug and Play
Plug and Play giver dig mulighed for at installere eller 
tilføje nye komponenter og få dem til at fungere, 
uden at du skal igennem en kompliceret 
installationsprocedure eller en teknisk analyse.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker men 
fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

Metalkappe
Metalkappen beskytter kablets interne stik. Det 
sikrer din tilslutnings holdbarhed og pålidelighed.

Blyfrit design
Blyfri, fremstillet af miljøvenlige materialer.
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Vigtigste nyheder
• Taravægt: 0,160 kg •
Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93182 3
• Mængde: 1
• Bruttovægt: 0.061 kg
• Taravægt: 0,039 kg
• Nettovægt: 0,022 kg
• Længde: 17,60 cm
• Bredde: 12,80 cm
• Højde: 8,00 cm

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99882 6
• Mængde: 2
• Bruttovægt: 0,280 kg

• Nettovægt: 0,120 kg
• Længde (cm): 16,20 cm
• Bredde (cm): 13,00 cm
• Højde (cm): 17,80 cm

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93184 7
• Mængde: 12
• Bruttovægt: 1,680 kg
• Taravægt: 0,948 kg
• Nettovægt: 0,732 kg
• Længde (cm): 51,50 cm
• Bredde (cm): 28,50 cm
• Højde (cm): 21,00 cm
Specifikationer
Stereo-Y-adapter
3,5 mm (M) - (2) 3,5 mm (F)  
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