Philips
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ακουστικών
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∆ιασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
µε αυτό το καλώδιο ήχου
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου µεταξύ των συσκευών.
Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου
• Ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης σήµατος χάρη στις επίχρυσες υποδοχές
Προστατεύει κατά της απώλειας σήµατος
• Θωράκιση γυµνού χαλκού
Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
Εξασφαλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευµατολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης

SWA4531W/10

Καλώδιο επέκτασης ακουστικών
3,0 µ.

Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Εσωτερική συσκευασία
•
•
•
•

EAN: 87 12581 41854 0
Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 4
Μικτό βάρος: 0,64 κ.
Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
24,5 x 15,5 x 10,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,24 κ.

Εξωτερική συσκευασία
•
•
•
•

EAN: 87 12581 41859 5
Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 24
Μικτό βάρος: 4,28 κ.
Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):

34 x 34 x 26,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,88 κ.

Επίχρυσες υποδοχές
Υποδοχές υψηλής ποιότητας για ελαχιστοποίηση
απώλειας σήµατος.

∆ιαστάσεις συσκευασίας

Θωράκιση γυµνού χαλκού
Η θωράκιση γυµνού χαλκού προστατεύει από απώλειες
σήµατος.

•
•
•
•

EAN: 87 12581 41849 6
Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
9,5 x 23,5 x 3,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,11 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,1 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
•

Εύκολη λαβή
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των
συσκευών εύκολη και εργονοµικά άνετη.
Χυτός ρευµατολήπτης
Οι χυτοί ρευµατολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές
συνδέσεις µεταξύ των συσκευών και προσφέρουν
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC
Η εύκαµπτη εξωτερική µόνωση από PVC παρέχει
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.
Ελαστικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης
Το ελαστικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης παρέχει
ασφαλή και εύκαµπτη συνένωση καλωδίου και βύσµατος.

Ηµεροµηνία έκδοσης
2008-12-05
Έκδοση: 1.0.5
12 NC: 8670 000 39457
EAN: 87 12581 41849 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
www.philips.com

