
 

Philips
Stereo Y-kabel

3 m
3,5 mm(M) - 2 RCA (M)

SWA4543W
Skab en pålidelig forbindelse

med dette stereo "Y"-kabel
Brug dette kabel, og opnå en pålidelig lydforbindelse mellem komponenter.

Få god lydkvalitet
• Signalforringelse minimeres med forgyldte stik
• Kobberleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel

Beskytter mod tab af signal
• Beskyttet af ren kobber

Nem installation
• Farvekodede stik giver lynhurtig genkendelse

Få øget holdbarhed
• Støbte stik, som giver sikre tilslutninger
• Fleksibel PVC-kappe
• Aflastningssystem af gummi
 



 Forgyldte stik
Stik af høj kvalitet, som minimerer tab af signal.

Beskyttet af ren kobber
Den rene kobberbeskyttelse sikrer mod signaltab.

Støbt stik
Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem 
komponenterne og giver øget holdbarhed.

Fleksibel PVC-kappe
Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den 
følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet 
holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi
Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker men 
fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

Kobber med høj renhed
Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed 
ved signaloverførsel med minimal modstand.

Farvekodede stik
Farvekodede stik gør det let at installere dit kabel i 
de rigtige ind- og udgange
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Indvendig emballage
• Bruttovægt: 0,4139 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,5 x 10,5 x 10,2 cm
• Nettovægt: 0,24 kg
• Taravægt: 0,1739 kg
• EAN: 87 12581 47564 2
• Antal forbrugeremballager: 4

Yderemballage
• Bruttovægt: 2,75 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 34 x 26,4 x 22,9 cm
• Nettovægt: 1,44 kg

• Taravægt: 1,31 kg
• EAN: 87 12581 47565 9
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 23,5 x 2,1 cm
• Bruttovægt: 0,086 kg
• Nettovægt: 0,06 kg
• Taravægt: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 46305 2
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
•
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