
сигурете надеждна връзк
О
с този о

Доверете с

най-добрат

Слуш
• Про

Лесно
• Ерго

Възпо
• Фор
• Гъвк
• Гуме

Мини
• На з
а
птичен аудио кабел

е на този кабел за най-добра работа на устройствата. Той ви гарантира 

а връзка за прехвърляне на аудиосигнали между устройствата.

айте звук с добро качество
водник от мед с висока чистота за надеждно пренасяне на сигнала

 инсталиране
номичен захват без приплъзване за лесно използване

лзвайте се от по-дългия период на експлоатация
мовани съединители за сигурни връзки
ава PVC изолация
н захват

мум материали за опаковка
акачалка
 

Philips
Оптичен кабел

1,5 м

SWA2522T



 

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

6 x 21 x 2,5 см
• Нето тегло: 0,052 кг
• Бруто тегло: 0,057 кг
• Тегло с опаковката: 0,005 кг

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 33 x 22,5 x 19,5 см
• Нето тегло: 2,496 кг
• Бруто тегло: 2,696 кг
• Тегло с опаковката: 0,2 кг
•
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