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Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο για στερεοφωνικό dubbing
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου
• Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος
• 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



 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.

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

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χαλκός υψηλής καθαρότητας
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια 
στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Επίχρυσες υποδοχές
Υποδοχές υψηλής ποιότητας για ελαχιστοποίηση 
απώλειας σήματος.
SWA4536W/10

Χαρακτηριστικά
Ημερομηνία έκδοσης 
2010-04-13

Έκδοση: 1.1.5

12 NC: 8670 000 49433
EAN: 87 12581 46327 4

© 2010 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
Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 23,5 x 2,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,04 κ.
• Μικτό βάρος: 0,066 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,026 κ.
• EAN: 87 12581 46327 4
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34 x 26,4 x 22,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,96 κ.

• Μικτό βάρος: 2,29 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,33 κ.
• EAN: 87 12581 47587 1
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,5 x 10,5 x 10,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,16 κ.
• Μικτό βάρος: 0,3339 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1739 κ.
• EAN: 87 12581 47588 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
•
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