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SWA7303W
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

με αυτό το καλώδιο ήχου οπτικών ινών
Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για να κάνετε τις συσκευές να έχουν τη 
βέλτιστη απόδοση. Προσφέρει τη βέλτιστη σύνδεση για τη μεταφορά σημάτων ήχου 
μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλή ποιότητα ήχου
• Υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες

Εύκολη εγκατάσταση
• Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης



 Οπτικές ίνες
Νήματα οπτικά καθαρού γυαλιού στο πάχος της 
ανθρώπινης τρίχας μεταφέρουν ψηφιακές 
πληροφορίες στα συστατικά μέρη για ήχο χωρίς 
συμβιβασμούς.

Εύκολη λαβή

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση 
των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις 
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης 
τάσης
Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης 
παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση 
καλωδίου και βύσματος.
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Εσωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 0,374 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,1 x 14,3 x 10,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,16 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,214 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 3,347 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

33,7 x 25,4 x 29,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,96 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,387 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 23,5 x 3,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,099 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,04 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,059 κ.
•
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