
 

Philips
Høyttalerledning

30 m
14 tykkelse

SWA6380
Gled deg over den ultimate lytteopplevelsen
med denne høyttalerledningen av tykkelse 14 gauge
Få apparatene til å yte maksimalt med denne høykvalitetskabelen som er den beste 
tilkoblingen til å overføre lydsignaler mellom apparatene.

Få bedre lydkvalitet
• Kobberleder med høy renhetsgrad for pålitelig signaloverføring
• Leder med stor materialtetthet gir bedre signaloverføring
• Flettet leder gir bedre holdbarhet

Enkel installering
• Fargekodede kabler for enkel polaritetsidentifisering
• Plug-and-Play for enklere installering

Få utvidet holdbarhet
• Utrolig bøyelige kapper for uovertruffen fleksibilitet

Miljøvennlig
• Miljøvennlig, blyfri konstruksjon
 



 Kobber med høy renhetsgrad
Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i 
signaloverføringen med minimal motstand.

Flettet leder
Den flettede ledningen fordeler belastningene jevnt 
slik at ingen enkeltområder blir overbelastet. Dette 
gir bedre fleksibilitet for enklere plassering.

Plug-and-Play
Plug-and-Play gjør det mulig å installere eller tilføye 
en ny komponent og få den til å virke, uten at det er 
nødvendig å utføre en kompleks 
installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Utrolig bøyelige kapper
Utrolig bøyelige PVC-kapper er slitasjesikre for 
uovertruffen fleksibilitet og beskyttelse mot daglig 
slitasje og bruk.

Blyfri konstruksjon
Blyfri konstruksjon av miljøvennlige materialer.
SWA6380/10

Høydepunkter
• Taravekt: 0,01 kg •
Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93145 8
• Bruttovekt: 1,58 kg
• Taravekt: 0,01 kg
• Nettovekt: 1,57 kg
• Lengde: 165 mm
• Bredde: 165 mm
• Høyde: 83 mm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95395 5
• Antall: 2
• Bruttovekt: 3,15 kg

• Nettovekt: 3,14 kg
• Lengde: 178 mm
• Bredde: 178 mm
• Høyde: 178 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95396 2
• Antall: 4
• Bruttovekt: 6,29 kg
• Taravekt: 0,01 kg
• Nettovekt: 6,28 kg
• Lengde: 381 mm
• Bredde: 203 mm
• Høyde: 191 mm
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