
олучете по-качествен зву
П
с този с

Насладете с

устройства 

Слуш
• 24-к

Пред
• Опл

Лесно
• Ерго
• Plug

Възпо
• Гъвк
• Гуме

Щадя
• Щад
к
терео Y-адаптер

е на ново качество на слушането на музика от портативни аудио 

през стерео уредба.

айте звук с по-добро качество
аратови позлатени съединители оптимизират сигнала

пазва от загуби в сигнала
етка от мед, усилена с алуминиева екранировка

 инсталиране
номичен захват без приплъзване за лесно използване
 & Play за по-лесно инсталиране

лзвайте се от по-дългия период на експлоатация
ава PVC изолация
н захват

щ околната среда
яща околната среда конструкция без олово
 

Philips
Стерео Y-адаптер

3,5 мм (М) - 2 RCA (Ж)

SWA3552



 

Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93185 4
• Количество: 1
• Бруто тегло: 0,066 кг
• Тегло на опаковката: 0,039 кг
• Нето тегло: 0,027 кг
• Дължина: 17,60 см
• Ширина: 12,80 см
• Височина: 7,80 см

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99883 3
• Количество: 2
• Бруто тегло: 0,290 кг
• Тегло с опаковката: 0,150 кг

• Нето тегло: 0,140 кг
• Дължина (см): 15,80 см
• Ширина (см): 13,00 см
• Височина (см): 17,80 см

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93188 5
• Количество: 12
• Бруто тегло: 1,710 кг
• Тегло с опаковката: 0,918 кг
• Нето тегло: 0,792 кг
• Дължина (см): 50,00 см
• Ширина (см): 28,00 см
• Височина (см): 20,50 см
•

Стерео Y-адаптер
3,5 мм (М) - 2 RCA (Ж)  
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