Philips
högtalarkabel

30 m
16 gauge

SWA5590

Skapa en överlägsen lyssnarupplevelse
med den här högtalarkabeln på 14 gauge
Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga högtalarkabeln ger den
bästa anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.
Bättre ljudkvalitet
• Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring
• Tjock ledare för bättre signalöverföring
Enkel installation
• Färgkodade kablar för enkel identifiering av polaritet
• Plug & Play gör installationen enklare
Utökad hållbarhet
• Flexibelt PVC-hölje för utökad hållbarhet
• Dragavlastning i gummi för ökad hållbarhet
Miljövänlig
• Miljövänlig blyfri konstruktion
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Högtalarkabel
30 m 16 gauge

Specifikationer

Produktfördelar

Förpackningsinformation
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvantitet: 1
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93292 9
Bruttovikt: 1,36 kg
Taravikt: 0,01 kg
Nettovikt: 1 35 kg
Längd: 124 mm
Bredd: 76 mm
Höjd: 102 mm

Inre kartong
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95381 8
Kvantitet: 6
Bruttovikt: 2,71 kg
Taravikt: 0,01 kg

•
•
•
•

Nettovikt: 2,7 kg
Längd: 261 mm
Bredd: 132 mm
Höjd: 127 mm

Yttre kartong
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95382 5
Kvantitet: 12
Bruttovikt: 16,21 kg
Taravikt: 0,01 kg
Nettovikt: 16,2 kg
Längd: 424 mm
Bredd: 285 mm
Höjd: 274 mm

•

Koppar med hög renhetsgrad
Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög
precision och minimalt motstånd.
Tjock ledare
En tjockare kopparkonstruktion möjliggör bättre
signalöverföring.
Färgkodade kablar
Ledare av förtent och bar koppar gör det enkelt att
identifiera polariteten.
Plug & Play
Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny
komponent utan att du behöver utföra någon avancerad
installation eller teknisk analys.
Flexibelt PVC-hölje
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna.
Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.
Dragavlastning i gummi
Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel
föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.
Blyfri konstruktion
Blyfri konstruktion av miljövänliga material.
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