
kapa en överlägsen lyssnaruppleve
S
med den

Ge kompon

bästa anslutn

Bättre
• Leda
• Tjoc

Enkel
• Färg
• Plug

Utöka
• Flex
• Drag

Miljöv
• Miljö
lse
 här högtalarkabeln på 14 gauge

enterna optimala prestanda. Den här förstklassiga högtalarkabeln ger den 

ingen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.

 ljudkvalitet
re av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring
k ledare för bättre signalöverföring

 installation
kodade kablar för enkel identifiering av polaritet
 & Play gör installationen enklare

d hållbarhet
ibelt PVC-hölje för utökad hållbarhet
avlastning i gummi för ökad hållbarhet

änlig
vänlig blyfri konstruktion
 

Philips
högtalarkabel

15 m
14 gauge

SWA5575



 

Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93289 9
• Bruttovikt: 1,25 kg
• Taravikt: .01 kg
• Nettovikt: 1,24 kg
• Längd: 165 mm
• Bredd: 130 mm
• Höjd: 68 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95376 4
• Kvantitet: 2
• Bruttovikt: 2,49 kg
• Taravikt: .01 kg

• Nettovikt: 2,48 kg
• Längd: 135 mm
• Bredd: 135 mm
• Höjd: 211 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95377 1
• Kvantitet: 4
• Bruttovikt: 4,97 kg
• Taravikt: .01 kg
• Nettovikt: 4,96 kg
• Längd: 289 mm
• Bredd: 152 mm
• Höjd: 331 mm
•

Högtalarkabel
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