
 

 

Philips
Glasvezelkabel

1,5 m

SWA4302W
Verzeker u van een betrouwbare aansluiting
met deze glasvezel audiokabel
Met deze kabel haalt u het beste uit uw componenten. De kabel biedt de beste 
verbinding voor het overbrengen van audiosignalen tussen componenten.

Geniet van goede audiokwaliteit
• Hoogwaardige glasvezel

Eenvoudige installatie
• Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen
• Flexibele PVC-aansluiting
• Rubberdrukvermindering



 Glasvezel
Draden van puur glas zo dun als een mensenhaar 
vervoeren digitale informatie naar de onderdelen 
voor een ongeëvenaard geluid.

Ligt gemakkelijk in de hand

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten 
eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering
De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig 
maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel 
en de stekker.
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Binnendoos
• Brutogewicht: 0,34 kg
• Binnendoos (L x B x H): 24,1 x 10,2 x 15,6 cm
• Nettogewicht: 0,164 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,176 kg

Omdoos
• Brutogewicht: 2,54 kg
• Omdoos (L x B x H): 33,7 x 25,4 x 32,1 cm

• Nettogewicht: 0,984 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,556 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Brutogewicht: 0,063 kg
• Nettogewicht: 0,041 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,022 kg
•

Specificaties
Glasvezelkabel
1,5 m  
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