
apewnij sobie niesamowite wrażenia dźw
Z

stosując 

Stwórz elem

najwyższej k

między elem

Lepsz
• Prze

Ochro
• Ekra
• Zast
• Mied
• Izola

Łatwa
• Złąc
• Tech

Więk
• Wyt
• Supe
• Niez
iękowe

ten przewód światłowodowy

entom zestawu optymalne warunki pracy. Ten przewód głośnikowy 

lasy pozwala uzyskać najlepsze połączenie do przesyłania sygnałów audio 

entami zestawu.

a jakość dźwięku
wód cyfrowy wysokiej jakości zapewnia doskonałe przesyłanie sygnału

na przed utratą sygnału
n z czystego aluminium
osowanie miedzi beztlenowej zapewnia doskonałe przesyłanie sygnału
ziany oplot ekranujący
cja wykonana z pianki polietylenowej

 instalacja
za oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
nologia Plug and play ułatwia obsługę

sza trwałość
rzymała osłona mosiężna zwiększa trwałość
rgiętkie koszulki zapewniają doskonałą elastyczność
awodny metalowy reduktor naprężeń
 

Philips
Przewód światłowodowy

1,5 m

SWA6360



 

Dane opakowania
• Ilość: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93143 4
• Waga brutto: 0,24 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
• Waga netto: 0,23 kg
• Długość: 222 mm
• Szerokość: 159 mm
• Wysokość: 64 mm

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94988 0
• Ilość: 4
• Waga brutto: 0,93 kg
• Ciężar opakowania: 0,01 kg
• Waga netto: 0,92 kg
• Długość: 234 mm
• Szerokość: 211 mm
• Wysokość: 175 mm
•

Przewód światłowodowy
1,5 m  
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