
 

Philips
Kábel pre reproduktory

30 m
rozmer 14

SWA6380
Vychutnajte si absolútny zážitok z počúvania
s týmto káblom pre repr. s priem. 1,6 mm a s prier. 2,1 mm2
Dosiahnite optimálny výkon vašich komponentov. Tento špičkový kábel pre reproduktor 
ponúka najlepšie prepojenie pre prenos zvukových signálov medzi komponentmi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu zvuku
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu
• Zhustený vodič pre lepší prenos signálu
• Stočený vodič rozširuje odolnosť

Jednoduchá inštalácia
• Farebne označený kábel pre jednoduchú identifikáciu polarity
• Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Vynikajúco elastické plášte pre vynikajúcu flexibilitu

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie
 



 Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Stočený vodič
Stočený vodič rovnomerne rozvádza tlak, takže sa 
nepreťaží žiadna samostatná oblasť. Zaisťuje viac 
flexibility pre jednoduchšie umiestnenie.

Plug & Play
Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez 
vykonávania zložitých inštalačných procedúr alebo 
technických analýz pri pridávaní nového 
komponentu.

Vynikajúco elastické plášte
Vynikajúco elastické PVC plášte sú odolné voči 
odieraniu pre vynikajúcu flexibilitu a ochranu pred 
každodenným opotrebovaním a roztrhnutím.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: ,01 kg •
Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93145 8
• Hmotnosť brutto: 1 58 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: 1 57 kg
• Dĺžka: 165 mm
• Šírka: 165 mm
• Výška: 83 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95395 5
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: 3,15 kg

• Netto hmotnosť: 3 14 kg
• Dĺžka: 178 mm
• Šírka: 178 mm
• Výška: 178 mm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95396 2
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 6 29 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: 6 28 kg
• Dĺžka: 381 mm
• Šírka: 203 mm
• Výška: 191 mm
Technické údaje
Kábel pre reproduktory
30 m rozmer 14 
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