
apewnij sobie doskonałe wrażenia dźwię
Z

stosując 

Stwórz elem

najwyższej k

między elem

Lepsz
• Zast
• Żyła

Łatwa
• Prze
• Łatw

Więk
• Elast
• Gum

Przyja
• Przy
kowe

ten przewód głośnikowy o grubości 14

entom zestawu optymalne warunki pracy. Ten przewód głośnikowy 

lasy pozwala uzyskać najlepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio 

entami zestawu.

a jakość dźwięku
osowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału
 przewodząca o większej gęstości zapewnia lepsze przesyłanie sygnału

 instalacja
wody oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację biegunowości
iejsza instalacji — Plug & Play

sza trwałość
yczna koszulka z PCW zapewnia większą trwałość
owy reduktor naprężeń zapewnia większą trwałość

zny środowisku
jazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu
 

Philips
Przewód głośnikowy

30 m
Grubość 16

SWA5590



 

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93292 9
• Waga brutto: 1 36 kg
• Cieżar opakowania: 0 01 kg
• Waga netto: 1 35 kg
• Długość: 124 mm
• Szerokość: 76 mm
• Wysokość: 102 mm

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95381 8
• Ilość: 6
• Waga brutto: 2,71 kg
• Cieżar opakowania: 0 01 kg

• Waga netto: 2,7 kg
• Długość: 261 mm
• Szerokość: 132 mm
• Wysokość: 127 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95382 5
• Ilość: 12
• Waga brutto: 16,21 kg
• Cieżar opakowania: 0 01 kg
• Waga netto: 16,2 kg
• Długość: 424 mm
• Szerokość: 285 mm
• Wysokość: 0,27 mm
•

Przewód głośnikowy
30 m Grubość 16 
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