
 

 

Philips
Cablu coaxial digital

1,5 m

SWA6305
Bucuraţi-vă de experienţa vizuală perfectă

cu acest cablu coaxial digital
Performanţe optime pentru toate componentele. Acest cablu de calitate oferă cea mai 
bună conexiune pentru transferul semnalelor audio între componente.

Bucuraţi-vă de o calitate audio mai bună
• Cablu digital de calitate superioară pentru un transfer deosebit al semnalului
• Conectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul
• Conectori cu 4 ramificaţii pentru conexiuni sigure

Protejează împotriva pierderii semnalului
• Ecranare din aluminiu 100%
• Conductor din cupru fără oxigen, ideal pentru transferul semnalului
• Ecranare din plasă de cupru

Instalare simplă
• Conectori cu coduri de culori pentru o recunoaștere instantanee
• Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare ușoară
• Plug and play pentru facilitarea utilizării

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Înveliș de alamă durabil pentru o rezistenţă sporită
• Carcase super pliabile pentru o flexibilitate extraordinară



 Transfer digital al semnalului
Cablul de calitate superioară oferă un transfer 
deosebit al semnalului, cu ajutorul tehnologiei 
digitale.

Conector acoperit cu aur de 24 de carate
Conectorii placaţi cu aur de 24 carate asigură cea mai 
bună calitate a semnalului pentru toate 
componentele.

Conectori cu 4 ramificaţii
Conectorii cu 4 ramificaţii oferă conexiuni sigure 
între componentă și cablu.

Ecranare din aluminiu 100%
Acest strat protector din aluminiu împiedică 
producerea interferenţelor electromagnetice pentru 
a ameliora calitatea semnalului.

OFC răsucit de o puritate superioară
Acest conductor din cupru fără oxigen oferă o 
precizie maximă pentru transferul semnalului cu o 
rezistenţă minimă.

Ecranare din plasă de cupru
Acest strat protector din cupru blochează 
interferenţele de radio-frecvenţă pentru a ameliora 
calitatea semnalului.

Conectori cu coduri de culori
Conectorii cu coduri de culori facilitează instalarea 
cablului în intrările și ieșirile corecte

Mâner ușor
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea 
componentelor și oferă confort ergonomic.

Plug and play
Caracteristica Plug and play oferă o instalare simplă 
a componentelor fără instalări care necesită timp.

Înveliș de alamă durabil
Învelișul de alamă durabil protejează conexiunea 
internă a cablului. Acesta asigură rezistenţa și 
fiabilitatea conexiunii.

Carcase super pliabile
Carcasele super pliabile din PVC sunt rezistente la 
abraziune pentru a oferi o flexibilitate excelentă și 
protecţie împotriva uzurii zilnice.
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Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94903 3
• Greutate brută: 0,24 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: .23 kg
• Lungime: 222 mm
• Lăţime: 159 mm
• Înălţime: 64 mm

Cutie interioară
• Greutate brută: 0,75 kg
• Greutate proprie: 0,13 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95243 9
• Cantitate: 4
• Greutate brută: .93 kg
• Greutate proprie: .01 kg
• Greutate netă: .92 kg
• Lungime: 234 mm
• Lăţime: 211 mm
• Înălţime: 176 mm
•

Specificaţii
Cablu coaxial digital
1,5 m

http://www.philips.com

