
ajistěte spolehlivé spojení pro přenos audio si
Z

s tímto s

Spolehněte 

Vychu
• Poni

Zabra
• Stíně

Snadn
• Prot
• Bare

Vychu
• Liso
• Pruž
• Pryž
gnálů

tereofonním kabelem Y

se na tento konektor při převodu stereo zvuku na mono zvuk.

tnejte si kvalitní zvuk
klované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

ňuje ztrátě signálu
ní z holé mědi

á instalace
iskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání
vné značení konektorů pro okamžité rozpoznání

tnejte si zvýšenou odolnost
vaný konektor zabezpečující propojení
ný plášť z PVC zvyšuje odolnost
ová ochrana proti namáhání zvyšující odolnost
 

Philips
Stereofonní adaptér Y

2 RCA (M) - 1 RCA (F)

SWA2555



 

Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97772 2
• Množství: 1
• Hrubá hmotnost: 0,032 kg
• Hmotnost obalu: 0 009 kg
• Čistá hmotnost: 0 023 kg
• Délka: 11 50 cm
• Šířka: 9,50 cm
• Výška: 2 70 cm

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98117 0
• Množství: 6
• Hrubá hmotnost: 0,227 kg
• Hmotnost obalu: 0 090 kg

• Čistá hmotnost: 0 137 kg
• Délka (cm): 18,50 cm
• Šířka (cm): 9,50 cm
• Výška (cm): 10 50 cm

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98118 7
• Množství: 72
• Hrubá hmotnost: 3,184 kg
• Hmotnost obalu: 1,542 kg
• Čistá hmotnost: 1,642 kg
• Délka (cm): 39,00 cm
• Šířka (cm): 20 50 cm
• Výška (cm): 33 00 cm
•

Stereofonní adaptér Y
2 RCA (M) - 1 RCA (F)  
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