
 

Philips
Kábel z optických vlákien

0,75 m

SWA6731
Vychutnajte si absolútny zážitok z počúvania
s týmto káblom z optických vlákien
Dosiahnite optimálny výkon vašich komponentov. Tento špičkový kábel ponúka najlepšie 
prepojenie pre prenos audio signálov medzi komponentmi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu zvuku
• Vysokokvalitný digitálny kábel pre vynikajúci prenos signálu

Jednoduchá inštalácia
• Protišmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché používanie
• Plug and play pre jednoduché používanie

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Veľmi odolný mosadzný plášť pre rozšírenú odolnosť
• Vynikajúco elastické plášte pre vynikajúcu flexibilitu
• Spoľahlivý kovový uvoľňovač napnutia
 



 Prenos digitálneho signálu
Vysokokvalitný kábel zaisťuje vynikajúci prenos 
signálu s použitím digitálnej technológie.

Jednoduché uchytenie
Toto protišmykové uchytenie zjednodušuje 
pripojenie vašich komponentov a robí ho 
ergonomicky komfortným.

Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.

Veľmi odolný mosadzný plášť
Veľmi odolný mosadzný plášť chráni vnútorné 
prepojenie kábla. Zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť 
vášho prepojenia.

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

Kovový uvoľňovač napnutia
Celokovový konektor zaisťuje rozšírenú odolnosť 
pred poškodením počas používania a inštalácie.
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Údaje o balení
• Množstvo: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99368 5
• Hmotnosť brutto: ,16 kg
• Hmotnosť obalu: ,01 kg
• Netto hmotnosť: ,15 kg
• Dĺžka: 230 mm
• Šírka: 165 mm
• Výška: 60 mm

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99369 2
• Množstvo: 2
• Hmotnosť brutto: ,42 kg
• Hmotnosť obalu: ,32 kg

• Netto hmotnosť: ,1 kg
• Dĺžka (cm): 23,5 cm
• Šírka (cm): 11 cm
• Výška (cm): 17 5 cm

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99370 8
• Množstvo: 4
• Hmotnosť brutto: 1,16 kg
• Hmotnosť obalu: ,84 kg
• Netto hmotnosť: ,32 kg
• Dĺžka (cm): 25 cm
• Šírka (cm): 24 cm
• Výška (cm): 19 5 cm
•

Technické údaje
Kábel z optických vlákien
0,75 m  
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