
 

 

Philips
Rozdělovač sluchátek

3,5 mm (zástrčka) – 2x 3,5 mm 

(zásuvka)

SWA2151W
Užijte si svá sluchátka

s tímto rozdělovačem sluchátek
O hudbu se můžete snadno podělit s dalším posluchačem. Stačí přidat další sluchátka a 
můžete si vychutnat poslech ve dvou.

Vychutnejte si kvalitní zvuk
• Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu
• Vyrobeno s kvalitní konstrukcí

Zabraňuje ztrátě signálu
• Stínění z holé mědi

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Lisovaný konektor zabezpečující propojení
• Pružný plášť z PVC
• Pryžová ochrana proti namáhání

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí



 Poniklované konektory
Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt 
mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno 
spolehlivé spojení.

Kvalitní konstrukce
Kvalitní konstrukce používá k výrobě produktů 
s prodlouženou životností pouze materiály nejvyšší 
jakosti.

Stínění z holé mědi
Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Lisovaný konektor
Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení 
mezi komponenty a vyšší odolnost.

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

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

Bezolovnatá konstrukce
Bezolovnatá konstrukce z materiálů šetrných 
k životnímu prostředí.
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Vnitřní krabice
• EAN: 87 12581 41527 3
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hrubá hmotnost: 0,227 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 13,5 x 10,3 x 8,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,12 kg
• Hmotnost obalu: 0,107 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 41528 0
• Počet spotřebitelských balení: 48
• Hrubá hmotnost: 2,1 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 28,5 x 22,1 x 20,2 cm

• Čistá hmotnost: 0,96 kg
• Hmotnost obalu: 1,14 kg

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 41514 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 11,4 x 2,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,032 kg
• Čistá hmotnost: 0,02 kg
• Hmotnost obalu: 0,012 kg
•

Specifikace
Rozdělovač sluchátek
3,5 mm (zástrčka) – 2x 3,5 mm (zásuvka)
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