
 

 

Philips
Fiber optik kablo

1,5 m

SWA7302H
Mükemmel sesi keşfedin

bu fiber optik ses kablosuyla
Mükemmel yüksek çözünürlüklü ses performansı için bu kabloya güvenin. Optik olarak saf 
ışık tüpü bileşenler arasında ses sinyallerini aktarır.

Kolay kurulum
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Güvenli bağlantılar için kalıplı fiș
• Esnek PVC kılıf

Yüksek çözünürlüklü ses kalitesinin keyfini çıkarın
• Yüksek kaliteli fiber optik



 Fiber Optik
Optik olarak saf ıșık tüpü, benzersiz yüksek 
çözünürlüklü ses için parçalara dijital bilgiler tașır.

Kolay tutuș
Bu kaymaz tutuș bileșenlerinizi kolay ve ergonomik 
açıdan rahat bir șekilde bağlamanızı sağlar.

Kalıplı fiș
Kalıplı fișler, bileșenler arasında güvenli bağlantı ve 
uzun süreli kullanım sağlar.

Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. 
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
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İç Karton
• Brüt ağırlık: 0,502 kg
• İç karton (L x G x Y): 15,2 x 11,4 x 27,3 cm
• Net ağırlık: 0,148 kg
• Dara ağırlığı: 0,354 kg
• EAN: 87 12581 57415 4
• Kutudaki paket sayısı: 4

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 3,527 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 35,9 x 28,6 x 33,3 cm
• Net ağırlık: 0,888 kg

• Dara ağırlığı: 2,639 kg
• EAN: 87 12581 57414 7
• Kutudaki paket sayısı: 24

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,1 x 24,2 x 3 cm
• Brüt ağırlık: 0,075 kg
• Net ağırlık: 0,037 kg
• Dara ağırlığı: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 57413 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister
•
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