
 

Philips
Fiberoptisk kabel

3,0 m

SWA6733
Njut av den ultimata lyssningsupplevelsen

med den här fiberoptiska kabeln
Ge komponenterna optimala prestanda. Den här förstklassiga kabeln ger den bästa 
anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.

Bättre ljudkvalitet
• Digitalkabel av hög kvalitet för enastående signalöverföring

Enkel installation
• Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
• Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet
• Kraftigt mässingshölje för ökad hållbarhet
• Superböjliga höljen för enastående flexibilitet
• Tillförlitlig dragavlastning i metall
 



 Digital signalöverföring
Digitalkabel av hög kvalitet ger enastående 
signalöverföring med hjälp av digital teknik.

Enkelt grepp
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt 
bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play
Plug-and-play gör det enkelt att installera 
komponenter utan tidskrävande installationer.

Kraftigt mässingshölje
Det kraftiga mässingshöljet skyddar kabelns interna 
anslutning. Det garanterar att anslutningen är hållbar 
och tillförlitlig.

Superböjliga höljen
De superböjliga PVC-höljena är slittåliga och har 
enastående flexibilitet och skydd mot dagligt slitage.

Dragavlastning i metall
Metallkontakt garanterar utökad hållbarhet genom 
att förhindra skador under användning och 
installation.
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Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99371 5
• Bruttovikt: 0,36 kg
• Taravikt: 0,01 kg
• Nettovikt: 0,35 kg
• Längd: 285 mm
• Bredd: 200 mm
• Höjd: 90 mm

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99372 2
• Kvantitet: 2
• Bruttovikt: 0,9 kg
• Taravikt: 0,16 kg

• Nettovikt: 0,74 kg
• Längd: 315 mm
• Bredd: 150 mm
• Höjd: 210 mm

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99373 9
• Kvantitet: 4
• Bruttovikt: 2,28 kg
• Taravikt: 0,5 kg
• Nettovikt: 1,78 kg
• Längd (cm): 33 cm
• Bredd (cm): 32,5 cm
• Höjd (cm): 23,5 cm
•
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