
 

Philips
Fio para altifalante

30 m
medida 14

SWA6380
Desfrute da última novidade em audição

com este fio para altifalante, medida 14
Aumente o desempenho dos seus componentes ao máximo. Este fio topo de gama para 
altifalante proporciona a melhor ligação para transferir sinais de áudio entre 
componentes.

Desfrute de melhor qualidade de áudio
• Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal
• Condutor denso para uma melhor transferência de sinal
• O condutor torcido alarga a durabilidade

Instalação fácil
• Cabo com código de cor para uma identificação fácil da polaridade
• Plug & Play para uma instalação mais fácil

Desfrute de durabilidade alargada
• Revestimentos super maleáveis, para uma flexibilidade extraordinária

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente
 



 Cobre com elevado grau de pureza
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade 
elevada na transferência de sinal, com resistência 
mínima.

Condutor torcido
O condutor torcido distribui uniformemente a 
tensão para que nenhuma área fique sobrecarregada. 
Proporciona mais flexibilidade para um 
posicionamento mais fácil.

Plug & Play
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um 
novo componente e colocá-lo em funcionamento 
sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise 
técnica complicada.

Revestimentos super maleáveis
Os revestimentos super maleáveis em PVC são 
resistentes à abrasão, para proporcionar uma 
flexibilidade impressionante e protecção contra o 
desgaste do dia-a-dia.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.
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Destaques
• Tara: 0,01 kg •
Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93145 8
• Peso bruto: 1,58 kg
• Tara: 0,01 kg
• Peso líquido: 1.57 kg
• Comprimento: 165 mm
• Largura: 165 mm
• Altura: 83 mm

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95395 5
• Quantidade: 2
• Peso bruto: 3.15 kg

• Peso líquido: 3,14 kg
• Comprimento: 178 mm
• Largura: 178 mm
• Altura: 178 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95396 2
• Quantidade: 4
• Peso bruto: 6.29 kg
• Tara: 0,01 kg
• Peso líquido: 6.28 kg
• Comprimento: 381 mm
• Largura: 203 mm
• Altura: 191 mm
Especificações
Fio para altifalante
30 m medida 14 
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