
 

 

„Philips“
skaitmeninio garso kabelis

1,5 m

SWA2202W
Užtikrinkite patikimą ryšį

naudodamiesi šiuo skaitmeninio garso kabeliu
Naudokitės šiuo kabeliu ir padarykite taip, kad jūsų komponentai veiktų nepriekaištingai. 
Šis kabelis užtikrina geriausią ryšį garso signalams tarp komponentų perduoti.

Mėgaukitės gera garso kokybe
• Didelio grynumo varis laidininkas patikimam signalo siuntimui

Apsaugo nuo signalo praradimo
• Gryno vario apsauga

Paprastas sumontavimas
• Neslystanti ergonomiška rankenėlė lengvam naudojimui

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Lieti kištukai saugiai jungčiai
• Lankstus PVC gaubtas



 Patogi rankena
Ši neslystanti rankenėlė palengvina komponentų 
sujungimą ir yra ergonomiškai patogi.

Lieti kištukai
Lieti kištukai užtikrina saugią jungtį tarp komponentų 
ir pratęsia ilgaamžiškumą.

Lankstus PVC gaubtas
Lankstus PVC gaubtas apsaugo ploną laido šerdį. Jis 
taip pat yra ilgaamžis, jį paprasta instaliuoti.

Gryno vario apsauga
Grynas varis apsaugo nuo signalo praradimo.

Didelio grynumo varis
Šis varis laidininkas leidžia labai tiksliai siųsti signalą su 
minimaliu pasipriešinimu.
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Vidinė dėžutė
• EAN: 87 12581 41568 6
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Bendras svoris: 0,4024 kg
• Inner carton (L x W x H): 24,4 x 10,2 x 14,3 cm
• Grynasis svoris: 0,1548 kg
• Pakuotės svoris: 0,2476 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 41569 3
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 36
• Bendras svoris: 2,8544 kg
• Outer carton (L x W x H): 32,1 x 25,7 x 31 cm

• Grynasis svoris: 0,9288 kg
• Pakuotės svoris: 1,9256 kg

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 41567 9
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 23,5 x 2,1 cm
• Bendras svoris: 0,0524 kg
• Grynasis svoris: 0,0258 kg
• Pakuotės svoris: 0,0266 kg
•

Specifikacijos
Skaitmeninio garso kabelis
1,5 m
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