
 

Philips
Stereofónny adaptér

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

SWA3554
Objavte nové zážitky z počúvania

s týmto stereofónnym adaptérom
Vykročte smerom k lepšiemu pripojeniu na prenos audiosignálov medzi vašimi 
komponentmi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu zvuku
• 24-karátové pozlátené konektory optimalizujú signál

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
• Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Ochranný kovový plášť pre rozšírenú odolnosť

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie
 



 24-karátový pozlátený konektor
24-karátové pozlátené konektory zaisťujú najlepšiu 
kvalitu signálu pre vaše komponenty.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Plug & Play
Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez 
vykonávania zložitých inštalačných procedúr alebo 
technických analýz pri pridávaní nového 
komponentu.

Kovový plášť
Kovový plášť chráni vnútorné prepojenie kábla. 
Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť vášho prepojenia.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: 0,130 kg •
Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93253 0
• Množstvo: 1
• Celková hmotnosť: 0,050 kg
• Hmotnosť obalu: 0,040 kg
• Čistá hmotnosť: 0,010 kg
• Dĺžka: 17 60 cm
• Šírka: 12 80 cm
• Výška: 6 00 cm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99885 7
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 0 230 kg

• Netto hmotnosť: 0,100 kg
• Dĺžka (cm): 13 00 cm
• Šírka (cm): 12,20 cm
• Výška (cm): 17 80 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93255 4
• Množstvo: 12
• Hmotnosť brutto: 1,380 kg
• Hmotnosť obalu: 0,780 kg
• Netto hmotnosť: 0,600 kg
• Dĺžka (cm): 41,50 cm
• Šírka (cm): 26 50 cm
• Výška (cm): 20 50 cm
Technické údaje
Stereofónny adaptér
6,35 mm (M) - 3,5 mm (F)  

Dátum vydania  
2009-03-06

Verzia: 3.2.9

12 NC: 9082 100 06079
EAN: 87 10895 93253 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

http://www.philips.com

