
 

 

Philips
Adaptér

2 m
3,5 mm (zástrčka) – 2x 3,5 mm 
(zásuvka)

SWX2166
Vysoce kvalitní stereofonní zvuk

Rozdvojovací adaptér
Poslouchejte zvuk z počítače na televizoru nebo stereu

Snadná instalace
• Standard Plug & Play pro snadnější instalaci

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Konektory odolné proti korozi
• Pružný plášť z PVC
• Pryžová ochrana proti namáhání

Vychutnejte si dobrou kvalitu zvuku
• Skutečný stereofonní zvuk

Poslouchejte hlasitou hudbu
• Přenáší hudbu z přenosného zařízení do stereofonního systému doma nebo v autě



 Konektory odolné proti korozi
Konektory z lisované mosazi, galvanicky pokovené 
24k zlatem, vytvářejí bezpečné a mimořádně odolné 
spojení, které optimalizuje kvalitu signálu a poskytuje 
nejlepší přenos obrazu a dat.

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

Přehrajte si své stereo
Vychutnejte si poslech hudby prostřednictvím 
stereofonních reproduktorů doma nebo v autě. 
Kazetový adaptér umožňuje přenášet melodie 
z přehrávače MP3/CD/DVD do stereofonního 
systému doma nebo v autě.

Standard Plug & Play
Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a 
přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace 
nebo technických příprav.

Pryžová ochrana proti namáhání
Pryžová ochrana proti namáhání přestavuje 
bezpečné a flexibilní propojení kabelu s konektorem.

Skutečný stereofonní zvuk
Samostatné připojení výstupu zvuku (levý a pravý), 
který se připojuje přímo do stereo přijímače pro 
lepší zvuk.
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Rozměry balení
• Typ balení: Plastikový obal
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9 x 24,2 x 3,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,058 kg
• Hmotnost obalu: 0,042 kg
• EAN: 87 12581 50821 0

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 12
• Vnější obal (D x Š x V): 34 x 19,7 x 28,2 cm

• Hrubá hmotnost: 2,014 kg
• Čistá hmotnost: 0,696 kg
• Hmotnost obalu: 1,318 kg
• EAN: 87 12581 50900 2

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 18,4 x 10,8 x 25,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0 557 kg
• Čistá hmotnost: 0,232 kg
• Hmotnost obalu: 0,325 kg
• EAN: 87 12581 50902 6
•

Specifikace
Adaptér
2 m 3,5 mm (zástrčka) – 2x 3,5 mm (zásuvka) 
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