
 

Philips
Glasvezelkabel

1,5 m

SWA6360
De ultieme luisterervaring

met deze glasvezelkabel
Haal het allerbeste uit uw componenten. Deze eersteklas luidsprekerdraad biedt de beste 
verbinding voor het overzetten van audiosignalen tussen componenten.

Geniet van betere geluidskwaliteit
• Hoogwaardige digitale kabel voor kwalitatieve signaaloverdracht

Beschermt tegen signaalverlies
• 100% aluminium bescherming
• Zuurstofvrije koperen conductor voor perfecte signaaloverdracht
• Gevlochten koperen bescherming
• Niet-geleidend polyethleenschuim

Eenvoudige installatie
• Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
• Plug & Play voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid
• Koperen omhulsel voor intensief gebruik en verlengde duurzaamheid
• Superbuigzame aansluitingen voor uitstekende flexibiliteit
• Betrouwbare metaaldrukontlasting
 



 Digitale signaaloverdracht
Hoogwaardige digitale kabel voor kwalitatieve 
signaaloverdracht via digitale technologie.

100% aluminium bescherming
Deze beschermende, aluminium laag beschermt 
tegen elektromagnetische storingen voor een 
verbeterde signaalkwaliteit.

Gedraaid, zuiver OFC
Deze zuurstofvrije koperen conductor zet signalen 
uiterst nauwkeurig en met minimale weerstand over.

Gevlochten koperen bescherming
De beschermende koperlaag blokkeert storingen in 
radiofrequenties voor een verbeterde 
signaalkwaliteit.

Niet-geleidende FPE
Niet-geleidend polyethleenschuim (FPE) is een 
hoogwaardig isolatiemateriaal dat signaalverlies 
tegengaat.

Gekleurde aansluitingen
Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel 
eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten

Plug & Play
Dankzij Plug & Play kunt u de componenten 
eenvoudig en snel installeren.

Koperen omhulsel voor intensief gebruik
Het koperen omhulsel voor intensief gebruik 
beschermt de interne verbinding van de kabel en 
zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid van 
de verbinding.

Superbuigzame aansluitingen
De superbuigzame PVC-aansluitingen zijn slijtvast 
voor uitstekende flexibiliteit en bescherming tijdens 
dagelijks gebruik.

Metaaldrukontlasting
De volledig metalen aansluiting voorkomt schade 
tijdens het gebruik en de installatie en zorgt zo voor 
verlengde duurzaamheid.
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Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93143 4
• Brutogewicht: 0,24 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• Nettogewicht: 0,23 kg
• Lengte: 222 mm
• Breedte: 159 mm
• Hoogte: 64 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94988 0
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 0,93 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• Nettogewicht: 0,92 kg
• Lengte: 234 mm
• Breedte: 211 mm
• Hoogte: 175 mm
•

Specificaties
Glasvezelkabel
1,5 m  
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