
 

 

Philips
Kábel z optických vlákien

1,5 m

SWA4302S
Vychutnajte si kvalitný zvuk

s týmto audiokáblom z optických vlákien
Spoľahnite sa na tento kábel, ktorý vám zabezpečí kvalitný zvuk. Poskytuje najlepšie 
pripojenie na prenos digitálnych zvukových signálov medzi komponentmi.

Vychutnajte si kvalitu zvuku
• Vysokokvalitné optické vlákna

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie



 Optické vlákna
Trubica s opticky čistým svetlom prenáša signály 
digitálneho zvuku medzi komponentmi pre 
bezkonkurenčnú kvalitu zvuku.

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

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

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
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Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 0,298 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 40,7 x 5,8 x 10,1 cm
• Hmotnosť netto: 0,152 kg
• Hmotnosť obalu: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 51260 6
• Počet používateľských balení: 4

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 2,12 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 42,2 x 19 x 22,8 cm
• Hmotnosť netto: 0,912 kg
• Hmotnosť obalu: 1,208 kg

• EAN: 87 12581 51259 0
• Počet používateľských balení: 24

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 8,9 x 24 x 2,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0 061 kg
• Hmotnosť netto: 0,038 kg
• Hmotnosť obalu: 0,023 kg
• EAN: 87 12581 51258 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•

Technické údaje
Kábel z optických vlákien
1,5 m
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