
kab en pålidelig forbindelse
S
med det

Brug dette k

Få go
• Sign
• Kob

Besky
• Besk

Nem 
• Farv

Få øg
• Støb
• Flek
• Aflas
te stereo "Y"-kabel

abel, og opnå en pålidelig lydforbindelse mellem komponenter.

d lydkvalitet
alforringelse minimeres med forgyldte stik
berleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel

tter mod tab af signal
yttet af ren kobber

installation
ekodede stik giver lynhurtig genkendelse

et holdbarhed
te stik, som giver sikre tilslutninger
sibel PVC-kappe
tningssystem af gummi
 

Philips
Stereo Y-kabel

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

SWA4548W



 

Indvendig emballage
• Bruttovægt: 1,3393 kg
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,5 x 20,6 x 17,2 cm
• Nettovægt: 1 kg
• Taravægt: 0,3393 kg
• EAN: 87 12581 47571 0
• Antal forbrugeremballager: 4

Yderemballage
• Bruttovægt: 8,48 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 64,8 x 26 x 36,8 cm
• Nettovægt: 6 kg

• Taravægt: 2,48 kg
• EAN: 87 12581 47570 3
• Antal forbrugeremballager: 24

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

19,5 x 23,5 x 3,3 cm
• Bruttovægt: 0,296 kg
• Nettovægt: 0,25 kg
• Taravægt: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 46308 3
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
•

Stereo Y-kabel
15 m 3,5 mm(M) - 2 RCA (M) 
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