
 

Philips
Digital koaksialkabel

0,75 m

SWA6721
Gled deg over den ultimate lytteopplevelsen
med denne digitale koaksialkabelen
Få apparatene til å yte maksimalt med denne høykvalitetskabelen som er den beste 
tilkoblingen til å overføre lydsignaler mellom apparatene.

Få bedre lydkvalitet
• Digitalkabel med høy kvalitet for god signaloverføring
• Delt senterpinne for bedre signaloverføring

Beskytter mot signaltap
• 100 % aluminiumskjerming
• Kobberflettet skjerming
• FPE (Foam Polyethlene) Dielektrisk

Enkel installering
• Fargekodede kontakter for umiddelbar gjenkjenning
• Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk
• Plug and play for enkel bruk

Få utvidet holdbarhet
• Ekstra kraftig messinglag for ekstra holdbarhet
• Utrolig bøyelige kapper for uovertruffen fleksibilitet
• Pålitelig avlastning av metallbelastning
 



 Digital signaloverføring
Høykvalitetskabel gir god signaloverføring, ved hjelp 
av digital teknologi.

Delt senterpinne
Den delte senterpinnen gir deg bedre 
signaloverføring og en forbedret tilkobling til 
komponentenes innganger.

100 % aluminiumskjerming
Denne beskyttende aluminiumsskjermen beskytter 
mot elektromagnetisk forstyrrelse for forbedret 
signalkvalitet.

Kobberflettet skjerming
Denne beskyttende kobberskjermen blokkerer 
radiofrekvensforstyrrelse for forbedret 
signalkvalitet.

FPE Dielektrisk
FPE (Foam Polyethlene) dielektrisk er et suverent 
isolasjonsmateriale som beskytter mot signaltap.

Fargekodede kontakter
Fargekodede kontakter gjør det enkelt å installere 
kablene i riktige inn- og utganger

Godt grep
Dette glisikre håndtaket gjør det enkelt og 
ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Plug and play
Plug and play gir enkel og rask installering av utstyr.

Ekstra kraftig messinglag
Det ekstra kraftige messinglaget beskytter den indre 
kabletilkoblingen. Dette gir holdbarhet og 
pålitelighet til tilkoblingen.

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

Avlastning for metallbelastning
Helmetallkontakter sikrer utvidet holdbarhet ved å 
forhindre skade ved bruk og installering.
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Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99349 4
• Bruttovekt: ,14 kg
• Taravekt: 0,01 kg
• Nettovekt: 0,13 kg
• Lengde: 230 mm
• Bredde: 165 mm
• Høyde: 60 mm

Innereske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99350 0
• Antall: 2
• Bruttovekt: ,4 kg
• Taravekt: ,1 kg

• Nettovekt: ,3 kg
• Lengde: 235 mm
• Bredde: 110 mm
• Høyde: 175 mm

Ytre eske
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99351 7
• Antall: 4
• Bruttovekt: 1,1 kg
• Taravekt: ,28 kg
• Nettovekt: ,82 kg
• Lengde (cm): 25 cm
• Bredde (cm): 23,5 cm
• Høyde (cm): 19,5 cm
•
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