
 

Philips
Fio para altifalante

10 m
Calibre 18

SWA2105T
Garanta uma ligação fiável

com este fio para altifalante
Confie neste fio para altifalante e obtenha uma ligação de áudio fiável entre os altifalantes 
e o sintonizador

Desfrute de boa qualidade de áudio
• Condutor em cobre de elevado grau de pureza para transferência fiável de sinal
• Construção de qualidade

Desfrute de durabilidade alargada
• Revestimento flexível em PVC

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente

Material de embalagem reduzido ao mínimo
• Em embalagem com aba para pendurar
 



 Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Cobre com elevado grau de pureza
Este condutor em cobre proporciona uma fiabilidade 
elevada na transferência de sinal, com resistência 
mínima.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.

Construção de qualidade
A construção de qualidade utiliza apenas materiais 
topo de gama para criar produtos de durabilidade 
alargada.

Em embalagem com aba para pendurar
Os produtos em embalagem com aba para pendurar 
reduzem o material utilizado e oferecem opções de 
apresentação alternativas.
SWA2105T/10

Destaques
• Tara: 0,788 kg • Tara: ,001 kg
•

Embalagem exterior
• Peso bruto: 8,9 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,1 x 19,7 x 20,9 cm
• Peso líquido: 8,112 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6 x 18 x 3,2 cm
• Peso bruto: .17 kg
• Peso líquido: 0,169 kg
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