
 

Philips
Y-stereoadapter

3,5 mm (hane) – två 3,5 mm (hona)

SWA3551
Dela din musik

med den här Y-stereoadaptern
Förvandlar ett hörlursuttag till två

Bättre ljudkvalitet
• 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen

Skyddar mot signalförlust
• Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning

Enkel installation
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
• Plug & Play gör installationen enklare

Utökad hållbarhet
• Flexibelt PVC-hölje
• Dragavlastning i gummi
• Skyddande metallhölje för utökad hållbarhet

Miljövänlig
• Miljövänlig blyfri konstruktion
 



 24 karats guldpläterad kontakt
24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta 
signalkvaliteten för dina komponenter.

Flätad skärmning
Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning skyddar 
mot signalförlust och störningar.

Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt 
bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug & Play
Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny 
komponent utan att du behöver utföra någon 
avancerad installation eller teknisk analys.

Flexibelt PVC-hölje
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga 
kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel 
installation.

Dragavlastning i gummi
Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå 
flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

Metallhölje
Metallhöljet skyddar kabelns interna anslutning. Det 
garanterar att anslutningen är hållbar och tillförlitlig.

Blyfri konstruktion
Blyfri konstruktion av miljövänliga material.
SWA3551/10

Funktioner
• Taravikt: 0,160 kg •
Förpackning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93182 3
• Kvantitet: 1
• Bruttovikt: 0,061 kg
• Taravikt: 0 039 kg
• Nettovikt: 0,022 kg
• Längd: 17,60 cm
• Bredd: 12,80 cm
• Höjd: 8,00 cm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99882 6
• Kvantitet: 2
• Bruttovikt: 0,280 kg

• Nettovikt: 0,120 kg
• Längd (cm): 16,20 cm
• Bredd (cm): 13,00 cm
• Höjd (cm): 17,80 cm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93184 7
• Kvantitet: 12
• Bruttovikt: 1,680 kg
• Taravikt: 0,948 kg
• Nettovikt: 0,732 kg
• Längd (cm): 51,50 cm
• Bredd (cm): 28,50 cm
• Höjd (cm): 21,00 cm
Specifikationer
Y-stereoadapter
3,5 mm (hane) – två 3,5 mm (hona)  
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