
 

 

Philips
Kábel pre reproduktory

25 m
2 x 0,75 mm² – 24 x 0,2 mm

SWA2438W
Zaistite spoľahlivé prepojenie

s týmto káblom pre reproduktor
Spoľahnite sa na kábel pre reproduktor, ktorý vám zabezpečí spoľahlivé zvukové 
prepojenie medzi vašimi reproduktormi a tunermi.

Vychutnajte si lepšiu kvalitu zvuku
• Medený vodič s vysokou čistotou pre spoľahlivý prenos signálu

Jednoduchá inštalácia
• Farebne označený kábel pre jednoduchú identifikáciu polarity

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Flexibilný PVC plášť

Šetrné k životnému prostrediu
• Bezolovnatá konštrukcia šetrná na životné prostredie



 Meď s vysokou čistotou
Tento medený vodič zaisťuje vysokú presnosť 
prenosu signálu pri minimálnom odpore.

Farebne označené káble
Tienené medené a čisté medené vodiče zaisťujú 
jednoduchú identifikáciu polarity.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Bezolovnatá konštrukcia
Bezolovnatá konštrukcia z materiálov šetrných na 
životné prostredie.
SWA2438W/10

Hlavné prvky
• Čistá hmotnosť: 0,528 kg • Počet spotrebiteľských balení: 2
•

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 19,4 x 23,3 x 3,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0 044 kg
• Hmotnosť brutto: 0,39 kg
• Hmotnosť obalu: 0,346 kg
• EAN: 87 12581 45391 6
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 42,5 x 39,5 x 17 cm

• Hmotnosť brutto: 9 kg
• Hmotnosť obalu: 8,472 kg
• EAN: 87 12581 45392 3
• Počet spotrebiteľských balení: 12

Vnútorný kartón
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 38 x 20,5 x 5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,088 kg
• Hmotnosť brutto: 0,859 kg
• Hmotnosť obalu: 0,771 kg
• EAN: 87 12581 45393 0
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Technické údaje
Kábel pre reproduktory
25 m 2 x 0,75 mm² – 24 x 0,2 mm 
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