
primore sua experiência so
A
com este

Experimente

Curta
• Con

Prote
• Blind

Instal
• Pega
• Plug

Desfr
• Invó
• Disp
• Carc

Ecolo
• Con
nora
 cabo "Y" estéreo

 um novo nível sonoro, convertendo áudio estéreo em mono.

 uma melhor qualidade de áudio
ectores folheados a ouro 24 quilates melhoram o sinal

ge contra a perda de sinal
agem em alumínio reforçado trançado com cobre

ação fácil
da firme e ergonômica para uma utilização fácil
 & Play para uma instalação mais fácil

ute da alta durabilidade
lucro de PVC flexível
. de borracha p/diminuir esforço
aça metálica protetora para maior durabilidade

gicamente correto
strução sem chumbo, ecologicamente correto
 

Philips
Cabo Y estéreo

RCA (M)-2 RCA (F)

SWA3553



uto
 

Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93250 9
• Quantidade: 1
• Peso bruto: 0,088 kg
• Peso da embalagem: 0,039 kg
• Peso líquido: 0,049 kg
• Comprimento: 17,60 cm
• Largura: 12,80 cm
• Altura: 7,80 cm

Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99884 0
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 0,330 kg
• Peso da embalagem: 0,150 kg

• Peso líquido: 0,180 kg
• Comprimento (cm): 15,80 cm
• Largura (cm): 13,00 cm
• Altura (cm): 17,80 cm

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93252 3
• Quantidade: 12
• Peso bruto: 1,980 kg
• Peso da embalagem: 0,924 kg
• Peso líquido: 1,056 kg
• Comprimento (cm): 50,00 cm
• Largura (cm): 28,50 cm
• Altura (cm): 21,00 cm
•

Cabo Y estéreo
RCA (M)-2 RCA (F)  
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