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Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93138 0
• Peso bruto: 0,35 kg
• Tara: 0,01 kg
• Peso líquido: 0,34 kg
• Comprimento: 273 mm
• Largura: 197 mm
• Altura: 89 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95372 6
• Quantidade: 2
• Peso bruto: .69 kg
• Tara: 0,01 kg
• Peso líquido: 0,68 kg
• Comprimento: 283 mm
• Largura: 197 mm
• Altura: 175 mm
•

Cabo áudio estéreo
1,5 m  

Especificações

Data de publicação  
2008-12-10

Versão: 2.1.7

12 NC: 9082 100 05989
EAN: 87 10895 93138 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SWA

Produto

Conector
Os conecto
asseguram 
component

Conector
Os conector
entre o com

Protecçã
Esta camad
interferênci
qualidade d

Protecçã
Esta camad
interferênci
qualidade d

Conector
Os conecto
instalação d

Fáceis de
Esta pega a
component

Plug and 
O Plug and
component

Protecçã
A protecção
Garante a d

Revestim
O revestime
núcleo delic
durabilidad

Compens
O compens
uma junção

Conduto
O condutor
para que n
Proporciona
mais fácil.
5510/10

s em de

 banhado
res banhado
a melhor q
es.

es de 4 r
es de 4 ran
ponente e 

o 100% em
a protector
a electroma
o sinal.

o entranç
a protector
a por frequ
o sinal.

es com c
res com cód
o cabo nas

 segurar
ntideslizan

es fácil e er

play
 play propo
es sem dem

o em met
 em metal 
urabilidade

ento flex
nto flexível 
ado do cab
e e facilidad

ador de t
ador de ten
 segura e f

r torcido
 torcido dist
enhuma áre
 mais flexib
 a ouro de 24 quilates
s a ouro de 24 quilates 

ualidade de sinal para os seus 

anhuras
huras asseguram ligações seguras 
o cabo.

 alumínio
a em alumínio protege contra 
gnética, para uma melhor 

ada em cobre
a em cobre bloqueia a 
ência de rádio, para uma melhor 

ódigos de cores
igos de cores facilitam a 
 entradas e saídas correctas

te torna a ligação dos seus 
gonomicamente confortável.

rciona uma instalação fácil de 
orar muito tempo.

al
protege a ligação interna do cabo. 
 e fiabilidade da sua ligação.

ível em PVC
em PVC oferece protecção para o 
o. Proporciona ainda maior 
e de instalação.

ensão em borracha
são em borracha proporciona 
lexível entre o cabo e a ficha.

ribui uniformemente a tensão 
a fique sobrecarregada. 
ilidade para um posicionamento 
staque

http://www.philips.com

