
 

Philips
Luidsprekerdraad

30 m
14 gauge

SWA6380
De ultieme luisterervaring

met deze 14 gauge luidsprekerdraad
Haal het allerbeste uit uw componenten. Deze eersteklas luidsprekerdraad biedt de beste 
verbinding voor het overzetten van audiosignalen tussen componenten.

Geniet van betere geluidskwaliteit
• Zuiver koperen conductor voor betrouwbare signaaloverdracht
• Compacte conductor voor betere signaaloverdracht
• Uit draden bestaande conductor voor verlengde duurzaamheid

Eenvoudige installatie
• Gekleurde kabels om de polariteit eenvoudig te herkennen.
• Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie

Verbeterde duurzaamheid
• Superbuigzame aansluitingen voor uitstekende flexibiliteit

Milieuvriendelijk
• Milieuvriendelijke, loodvrije constructie
 



 Zuiver koper
Deze koperen conductor zorgt voor nauwkeurige 
signaaloverdracht met minimale weerstand.

Uit draden bestaande conductor
De draden verdelen de druk, waardoor geen enkel 
gebied wordt overbelast. Dit zorgt voor meer 
flexibiliteit en eenvoudiger plaatsen.

Plug & Play
Met Plug & Play installeert u nieuwe componenten 
zonder technische analyses of complexe procedures 
te hoeven uitvoeren. Gewoon even aansluiten en het 
werkt!

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

Loodvrije constructie
Loodvrije constructie van milieuvriendelijke 
materialen.
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Kenmerken
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg •
Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93145 8
• Brutogewicht: 1,58 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• Nettogewicht: 1,57 kg
• Lengte: 165 mm
• Breedte: 165 mm
• Hoogte: 83 mm

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95395 5
• Hoeveelheid: 2
• Brutogewicht: 3,15 kg

• Nettogewicht: 3,14 kg
• Lengte: 178 mm
• Breedte: 178 mm
• Hoogte: 178 mm

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95396 2
• Hoeveelheid: 4
• Brutogewicht: 6,29 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• Nettogewicht: 6,28 kg
• Lengte: 381 mm
• Breedte: 203 mm
• Hoogte: 191 mm
Specificaties
Luidsprekerdraad
30 m 14 gauge 
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