
 

Philips
Adaptador estéreo

6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)

SWA3554
Melhore a sua experiência de audição

com este adaptador estéreo
Consiga uma melhor ligação para transferir sinais de áudio entre os seus componentes.

Desfrute de melhor qualidade de áudio
• Os conectores banhados a ouro de 24 quilates optimizam o sinal

Instalação fácil
• Pega ergonómica antideslizante para utilização fácil
• Plug & Play para uma instalação mais fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Protecção em metal para durabilidade alargada

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente
 



 Conector banhado a ouro de 24 quilates
Os conectores banhados a ouro de 24 quilates 
asseguram a melhor qualidade de sinal para os seus 
componentes.

Fáceis de segurar
Esta pega antideslizante torna a ligação dos seus 
componentes fácil e ergonomicamente confortável.

Plug & Play
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um 
novo componente e colocá-lo em funcionamento 
sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise 
técnica complicada.

Protecção em metal
A protecção em metal protege a ligação interna do 
cabo. Garante a durabilidade e fiabilidade da sua 
ligação.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.
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Destaques
• Tara: 0,130 kg •
Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93253 0
• Quantidade: 1
• Peso Bruto: 0,050 kg
• Tara: 0.040 kg
• Peso Líquido: 0.010 kg
• Comprimento: 17.60 cm
• Largura: 12.80 cm
• Altura: 6.00 cm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99885 7
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 0.230 kg

• Peso líquido: 0,100 kg
• Comprimento (cm): 13.00 cm
• Largura (cm): 12,20 cm
• Altura (cm): 17.80 cm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93255 4
• Quantidade: 12
• Peso bruto: 1.380 kg
• Tara: 0,780 kg
• Peso líquido: 0,600 kg
• Comprimento (cm): 41,50 cm
• Largura (cm): 26,50 cm
• Altura (cm): 20.50 cm
Especificações
Adaptador estéreo
6,35 mm(M) - 3,5 mm(F)  
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