Philips
Stereo ses kablosu

1,5 m
SWA5510

Mükemmel bir dinleme deneyimi oluşturun
bu stereo ses kablosuyla
Bu yüksek performanslı kablo, parçalar arası ses sinyallerinin iletimi için mükemmel bağlantı
sağlar.
Daha iyi ses kalitesinin keyfini çıkarın
• 24 ayar altın kaplama konektörler sinyali iyileştirir
• Güvenli bağlantılar için 4 kesimli konektörler
Sinyal kaybına karşı koruma
• %100 alüminyum koruma
• Bakır örgülü koruyucu
Kolay kurulum
• Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
• Kullanım kolaylığı için tak ve çalıştır özelliği
Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Uzun süreli kullanım için koruyucu metal kaplama
• Esnek PVC kılıf
• Kauçuk gerinim önleyici
• Lifli iletken kablo ömrünü uzatır
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Stereo ses kablosu
1,5 m

Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

Ambalaj Verileri
•
•
•
•
•
•
•
•

Miktar: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93138 0
Brüt ağırlık: ,35 kg
Dara ağırlığı: 0,01 kg
Net ağırlık: ,34 kg
Uzunluk: 273 mm
Genişlik: 197 mm
Yükseklik: 89 mm

Dış Karton
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EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95372 6
Miktar: 2
Brüt ağırlık: ,69 kg
Dara ağırlığı: 0,01 kg
Net ağırlık: ,68 kg
Uzunluk: 283 mm
Genişlik: 197 mm
Yükseklik: 175 mm

•

24 ayar altın kaplama konektör
24 ayar altın kaplama konektörler, cihazlarınız için en iyi
sinyal kalitesini sağlar.
4 Kesimli konektörler
4 kesimli konektörler, cihazınız ile kablo arasında güvenli
bağlantı sağlar.
%100 alüminyum koruma
Bu koruyucu alüminyum tabaka, daha gelişmiş bir sinyal
kalitesi için elektromanyetik parazite karşı koruma
sağlar.
Bakır örgülü koruyucu
Bakır bloklarından oluşan bu koruyucu tabaka, daha
gelişmiş bir sinyal kalitesi için radyo frekansı parazitlerini
engeller.
Renk kodlu konektörler
Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve
çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır
Kolay tutuş
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik
açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Tak ve Çalıştır
Tak ve çalıştır özelliği, bileşenlerin zaman alan
yüklemelere gerek olmadan kolayca kurulabilmesini
sağlar.
Metal kaplama
Metal kaplama, kablonun iç bağlantısını korur.
Bağlantınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca,
uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli
ama esnek bir bağlantı sağlar.
Lifli iletken
Lifli iletken, gerilimi eşit şekilde dağıtarak hiçbir noktada
aşırı yük oluşmamasını sağlar. Kolay yerleştirme için daha
fazla esneklik sağlar.
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