
 

Philips
Sztereó audiokábel

5 m
3,5 mm-es

SWA2164W
Megbízható csatlakozás

ezzel a 3,5 mm-es sztereó átjátszókábellel
A kábel megbízható audiocsatlakozást tesz lehetővé az összetevők között.

Kiváló hangminőség
• Nagy tisztaságú réz a megbízható jelátvitel érdekében
• Nikkel bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

Jelveszteség elleni védelem
• Tiszta rézburkolat

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

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



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

Tiszta rézburkolat
A tiszta rézburkolat védelmet nyújt a jelvesztéssel 
szemben.

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.

Nikkel bevonatú csatlakozók
A nikkel bevonatú csatlakozók tökéletes érintkezést 
biztosítanak a kábel és a csatlakozó között, így 
lehetővé teszik a megbízható kapcsolat kialakítását.
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Fénypontok
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): • Önsúly: 0,026 kg
•

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,38 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24,5 x 10,5 x 16 cm
• Nettó tömeg: 0,224 kg
• Önsúly: 0,156 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3 kg

34 x 27,5 x 35 cm
• Nettó tömeg: 1,344 kg
• Önsúly: 1,656 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 23,5 x 3,7 cm
• Bruttó tömeg: 0,082 kg
• Nettó tömeg: 0,056 kg
Műszaki adatok
Sztereó audiokábel
5 m 3,5 mm-es 
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