
 

 

Philips
Száloptikás kábel

1,5 m-es

MWA2522T
Megbízható csatlakozás

ezzel a száloptikás audiokábellel!
A kábel elősegíti az összetevők optimális teljesítményét. A legjobb összeköttetést teszi 
lehetővé az audio- és videojelek továbbításához az összetevők között.

Kiváló hangminőség
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

Nagyobb tartósság
• A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
• Rugalmas PVC-burkolat
• Gumi törésgátló

Minimális csomagolóanyag felhasználás
• Akasztófül



 Nagy tisztaságú réz
A rézből készült, minimális ellenállású vezető nagy 
pontosságú jelátvitelt biztosít.

Kényelmes fogás

A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Műanyag csatlakozódugó
A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a 
berendezések biztos csatlakoztatását.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Gumi törésgátló
A gumi törésgátlóval a kábel és a csatlakozódugó 
biztonságos, mégis rugalmas módon kapcsolódik 
egymáshoz.

Akasztófül
Az akasztófüllel rendelkező termékek minimális 
csomagolóanyag felhasználással kerülnek forgalomba, 
és alternatív kijelzési lehetőséget biztosítanak.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13,0 x 13,0 x 0,5 cm
• Nettó tömeg: 0,015 kg
• Bruttó tömeg: 0,016 kg
• Önsúly: 0,001 kg
• EAN: 87 12581 41341 5
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,1 x 13,2 x 10,9 cm
• Nettó tömeg: 0,720 kg
• Bruttó tömeg: 0,756 kg
• Önsúly: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 41344 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 48
•
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