
 

 

Philips
Digitální audio kabel

1,5 m

SWA7201S
Objevte mimořádný zvuk

tímto digitálním audio kabelem
Tento kabel spolehlivě zajistí vynikající zvuk díky zesílenému stínění zlepšujícímu výkon.

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Lisovaný konektor zabezpečující propojení
• Pružný plášť z PVC

Vychutnejte si mimořádnou kvalitu zvuku
• Pozlacené konektory pro lepší vodivost



 Snadné uchopení

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Lisovaný konektor
Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení 
mezi komponenty a vyšší odolnost.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Pozlacené konektory
Pozlacené konektory zajišťují lepší vodivost snížením 
odporu kontaktu. Také zabraňují opotřebování 
konektoru oxidací.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 8,9 x 23,9 x 3 cm
• Čistá hmotnost: 0,038 kg
• Hrubá hmotnost: 0,068 kg
• Hmotnost obalu: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 51261 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 31,8 x 26,7 x 25,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,912 kg

• Hrubá hmotnost: 2,398 kg
• Hmotnost obalu: 1,486 kg
• EAN: 87 12581 51275 0
• Počet spotřebitelských balení: 24

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24,9 x 9,9 x 11,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,152 kg
• Hrubá hmotnost: 0,337 kg
• Hmotnost obalu: 0,185 kg
• EAN: 87 12581 51268 2
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Digitální audio kabel
1,5 m  
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