
 

 

Philips
Przewód głośnikowy

25 m
2 x 0,75 mm² – 24 x 0,2 mm

SWA2438W
Gwarancja niezawodnego połączenia

dzięki zastosowaniu tego przewodu
Ten przewód głośnikowy gwarantuje niezawodne połączenie audio między głośnikami i 
tunerem.

Lepsza jakość dźwięku
• Zastosowanie wysokogatunkowej miedzi zapewnia niezawodne przesyłanie sygnału

Łatwa instalacja
• Przewody oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację biegunowości

Większa trwałość
• Elastyczna koszulka z PCW

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu



 Wysokogatunkowa miedź
Taka miedziana żyła przewodząca zapewnia wysoką 
dokładność przesyłania sygnału, przy minimalnej 
rezystancji.

Przewody oznaczone kolorami
Żyły przewodzące z miedzi ocynowanej i miedzi 
nieobrobionej ułatwiają identyfikację biegunowości.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.

Konstrukcja pozbawiona ołowiu
Konstrukcja pozbawiona ołowiu, wykonana z 
materiałów przyjaznych środowisku.
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Zalety
• Waga netto: 0,528 kg •
Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,4 x 23,3 x 3,5 cm
• Waga netto: 0,044 kg
• Waga brutto: 0,39 kg
• Ciężar opakowania: 0,346 kg
• EAN: 87 12581 45391 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,5 x 39,5 x 17 cm

• Waga brutto: 9 kg
• Ciężar opakowania: 8,472 kg
• EAN: 87 12581 45392 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 12

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38 x 20,5 x 5 cm
• Waga netto: 0,088 kg
• Waga brutto: 0,859 kg
• Ciężar opakowania: 0,771 kg
• EAN: 87 12581 45393 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
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