Philips
Hangszórókábel

15 m
14 gauge-es

SWA5575

Fantasztikus hangélmény
ezzel a 14 eres hangszórókábel
Biztosítja az összetevők kiváló teljesítményét. Ez az első osztályú hangszórókábel a legjobb
összeköttetést teszi lehetővé a hangjelek továbbításához az összetevők között.
Jobb hangminőség
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében
• Tömör rézvezető a jobb jelátvitel érdekében
Könnyű beállítás
• Az eltérő színű kábelek megkönnyítik a pólusok megkülönböztetését
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez
Nagyobb tartósság
• Tartósabb kivitel a rugalmas PVC burkolatnak köszönhetően
• Tartósabb kivitel a gumi törésgátlónak köszönhetően
Környezetbarát alapanyagok
• Ólommentes, környezetbarát kivitel

Hangszórókábel

SWA5575/10

Műszaki adatok

Termékkijelölések

15 m 14 gauge-es

Csomagolásadatok
•
•
•
•
•
•
•
•

Mennyiség: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93289 9
Bruttó tömeg: 1,25 kg
Önsúly: ,01 kg
Nettó súly: 1,24 kg
Hosszúság: 165 mm
Szélesség: 130 mm
Magasság: 68 mm

Belső karton
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95376 4
Mennyiség: 2
Bruttó tömeg: 2,49 kg
Önsúly: ,01 kg

•
•
•
•

Nettó súly: 2,48 kg
Hosszúság: 135 mm
Szélesség: 135 mm
Magasság: 211 mm

Külső kartondoboz
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95377 1
Mennyiség: 4
Bruttó tömeg: 4,97 kg
Önsúly: ,01 kg
Nettó súly: 4,96 kg
Hosszúság: 289 mm
Szélesség: 152 mm
Magasság: 331 mm

•

Nagy tisztaságú réz
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy
pontosságú jelátvitelt biztosít.
Tömör rézvezető
A tömör felépítésű, sodort rézkábel jobb minőségű
jelátvitelt biztosít.
Színkódos kábelek
Az ónozott és csupasz rézvezetők megkönnyítik a
pólusok megkülönböztetését.
Plug & Play
A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető,
szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész,
hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési
folyamattal vagy technikai felméréssel.
Rugalmas PVC burkolat
A rugalmas PVC burkolat védelmet nyújt az egyébként
sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül megkönnyíti a
csatlakoztatást, és tartós használatot biztosít.
Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik
egymáshoz.
Ólommentes kivitel
Ólommentes, környezetbarát anyagok felhasználásával
készült.
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